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Adviesnota raad 

Vaststellen zienswijze over het werkprogramma 2020 van de 
MetropoolRegio Eindhoven  
 

Samenvatting 

 

In maart is het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 van de MRE vastgesteld. Om de 

gemeenteraden in positie te brengen, is in het Samenwerkingsakkoord opgenomen dat 

gemeenteraden jaarlijks de mogelijkheid hebben om een zienswijze uit te brengen op 

het werkprogramma voor het komende jaar. Het werkprogramma voor 2020 wordt nu 

voorgelegd. 

Voorgesteld wordt om hierop een zienswijze uit te brengen. 

Verder heeft de MRE haar begroting 2020 nader kunnen concretiseren omdat het 

werkprogramma 2020 bekend is. In het werkprogramma is de gewijzigde begroting op 

hoofdlijnen weergegeven. Ook op de begrotingswijziging wordt gevraagd een 

zienswijze uit te brengen.  

 

Beslispunten 

 

1. Een zienswijze in te dienen op het Werkprogramma 2020 van de MRE  

2. De conceptbrief hierover aan de MRE vast te stellen  

 

Inleiding 

 

In maart is het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 vastgesteld, na een intensief 

proces van evalueren. Met haar zienswijze op het Samenwerkingsakkoord heeft 

Veldhoven zich hieraan verbonden. Vanuit het samenwerkingsakkoord is er een 

vernieuwde regionale samenwerking met de MRE. Een samenwerking waarin de 21 

gemeenten bepalen welke opgaven ze op willen pakken en uitvoeren. De organisatie 

MRE treedt hierbij op als procesregisseur. Het werkprogramma 2020 is dan ook een 

gezamenlijk werkprogramma van de 21 gemeenten en de MRE. 

Om de gemeenteraden in positie te brengen om hun controlerende en kaderstellende 

rol te nemen en de gelegenheid te bieden om kaders te beïnvloeden, is in het 

Samenwerkingsakkoord opgenomen dat gemeenteraden een zienswijze uitbrengen op 

het werkprogramma. 

Eerder dit jaar heeft de MRE haar Begroting 2020 opgesteld, waarop uw raad ook een 

zienswijze heeft gegeven. Deze begroting was een technische begroting in afwachting 

van het werkprogramma 2020. Nu het werkprogramma 2020 bekend is, wordt via een 

begrotingswijziging de technische begroting omgezet in een reguliere begroting voor 

2020.  

 

Relevante (wettelijke) beleidskaders 

 

 Gemeenschappelijke regeling 2017 

 Samenwerkingsakkoord MRE 2019-2022 

 Wet gemeenschappelijke regelingen  
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Beoogd effect 

 

Regionaal samenwerken om enerzijds gezamenlijke te werken aan het handhaven en 

uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio om op die manier 

het vestigings- en verblijfklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren.  

 

Argumenten 

 

1.1 Het is goed dat er doorlopend geëvalueerd wordt 

In het werkprogramma is opgenomen dat er doorlopend wordt geëvalueerd 

over de samenwerkingspraktijk. Dit faciliteert dat toekomstige ontwikkelingen 

in de regionale samenwerking kunnen worden betrokken, oftewel het adaptief 

vermogen. Het is wel nodig dat de raden hierover expliciet worden 

geïnformeerd zodat zij invulling kunnen geven aan hun kaderstellende en 

controlerende rol. 

 

1.2 De onderwerpen brede basiseconomie en transitie landelijk gebied zijn nog niet 

concreet 

Hoewel het subthema brede basiseconomie concreter is opgenomen dan in het 

werkprogramma 2019, is de definitie van brede basiseconomie nog niet 

duidelijk aangegeven. Dit maakt het lastig om de opgaven en resultaten te 

plaatsen. 

Bij thema Transitie Landelijk Gebied zijn subthema’s Verbinding Stedelijk en 

Landelijk Gebied en Versterken van ruimtelijke en ecologische kwaliteit 

benoemd. Hierbinnen komt niet duidelijk naar voren welk regionaal probleem 

wordt opgelost. Zo is niet duidelijk wat wordt bedoeld met ‘Versterken van 

functionele en ruimtelijke relaties tussen stedelijk en landelijk gebied’. Dit is 

erg algemeen en behoeft nadere concretisering.  

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

1.1 Deze werkwijze past formeel niet binnen de huidige Gemeenschappelijke 

Regeling 

Bij de besluitvorming over het Samenwerkingsakkoord is aangegeven dat de 

Gemeenschappelijke Regeling nog moet worden aangepast naar de nieuwe 

manier van werken. Deze aanpassing is voorzien in 2021. Afgesproken is om 

tot die tijd wel te werken volgens het nieuwe akkoord. Dit geeft de 

mogelijkheid om te bezien of de positie van de raden voldoet aan de 

verwachtingen. 

 

Financiën 

 

Voor Veldhoven heeft dit besluit geen financiële consequenties. Wel verandert de 

begroting van de MRE.  

 

De MRE heeft al een vastgestelde begroting 2020, echter dit is nog een technische 

begroting. Technisch omdat het werkprogramma voor 2020 niet als basis heeft 

kunnen dienen voor de begroting. Destijds is aangegeven dat de begroting 2020 wordt 

gewijzigd wanneer het werkprogramma 2020 bekend is. Nu het werkprogramma 2020 

bekend is, wijzigt de MRE haar begroting 2020 als volgt: 

 Op basis van het werkprogramma is de personele inzet aan de thema’s bepaald 
en daarmee wijzigen de personele kosten binnen de programma’s; 

 De vacatureruimte van 2,8 fte wordt definitief bezuinigd, ook hiermee wijzigen 

de personele kosten binnen de programma’s. Dit levert een structureel 
voordeel op van € 210.000. 

 De werkbudgetten op de thema’s werden deels gedekt uit de reserve fysiek 
domein. Met het voordeel vanuit de formatie (2,8 fte) is deze dekking 
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(€ 180.000 per jaar) niet meer nodig. Hiermee worden de structurele lasten 

gedekt met structurele middelen. Dit sluit aan bij de opmerking die Veldhoven 

hierover heeft gegeven in de zienswijze op de (technische) begroting 2020. 

 Het is niet meer nodig om jaarlijks te onttrekken aan de reserve fysiek domein. 

Het saldo (naar verwachting € 490.000) van deze reserve wordt in 2020 
uitgekeerd aan de gemeenten. Voor Veldhoven levert dit een voordeel op van 

circa € 29.000. 
 Voor het realiseren van de Regionale Energiestrategie heeft het Rijk € 1,7 

miljoen aan de regio toegezegd. Hiervan wordt in 2020 € 564.474 ontvangen 
en uitgegeven binnen thema Energietransitie.  

 

Met deze wijzigingen wordt de begroting 2020 in lijn gebracht met het 

werkprogramma 2020. Het algemeen bestuur van de MRE stelt de begrotingswijziging 

in december vast. 

  

 

Communicatie en samenspraak 

 

De algemeen bestuur van de MRE besluit over het werkprogramma 2020 en de 

begrotingswijziging. Het is daarmee aan de algemeen besturen om al dan niet 

hierover te communiceren. Actieve communicatie vanuit de gemeente Veldhoven is 

daarom niet aan de orde.  

 

Uitvoering / planning 

 

Na het verwerken van de zienswijzen van de 21 gemeenten worden het concept-

werkprogramma ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de 

Metropoolregio Eindhoven. 

Op 25 september wordt Raadstafel21 geïnformeerd over het werkprogramma en de 

begrotingswijziging. Verder is er op 9 oktober tijdens de metropoolconferentie 

gelegenheid om informatie in te winnen en in gesprek te gaan over het 

werkprogramma.  

 

Bijlagen 

 

Raadsbesluit 19.098 

Aanbiedingsbrief 

Concept-Werkprogramma 2020 

Brief aan het Dagelijks Bestuur van de MRE 

Begrotingswijziging 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als hamerstuk te agenderen 

voor de besluitvormende raadsvergadering op 29 oktober 2019. 

 

 

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

De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering geeft het college geen 

aanleiding de stukken te wijzigen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
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H.J. de Ruiter      M.J.A. Delhez 

secretaris                                     burgemeester 
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