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Beste gemeenteraad,

We zijn met elkaar op de goede weg, de successen van de afgelopen járen zoals een regionaal streefbeeld 
landelijk gebied, de vaststelling van de RES, de instemming op het meerjarenplan en financiering Brainport 
Development, de gezamenlijke inzet op de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant en de regionale 
herstelaanpak laten dat zien. Er zijn belangrijke stappen gezet met betrekking tot de ontwikkeling van 
Landgoed Gulbergen. Ook het RHCe is volledig op de taak ingericht. In het Algemeen Bestuur van 23 
februari jl. is het Werkprogramma 2022 unaniem vastgesteld. Door de afstemming en inhoudelijke inbreng 
van de 21 gemeenten aan de voorkant in het proces te organiseren zijn we continu bezig om het 
eigenaarschap van u als gemeenten te versterken. We doen dit samen! Door gezamenlijke inzet voegen we 
waarde toe.

Met de conceptbegroting 2023 lopen we vooruit op het nieuwe samenwerkingsakkoord. Dit jaar zullen we 
met de nieuwe gemeenteraadsleden een proces doorlopen om te komen tot een nieuw akkoord. Vanuit het 
financiële kader hebben we hierbij een conceptbegroting 2023 op hoofdlijnen opgesteld. Daarbij is het 
ambitiedocument en het werkprogramma 2022 als basis gebruikt. De begroting is opgesteld conform de 
uitgangspunten in de door het Algemeen Bestuur op 15 december 2021 vastgestelde Kadernota Begroting 
2023 en in overeenstemming met het werkprogramma van de Metropoolregio Eindhoven en de bestuurlijke 
opdracht van het RHCe.

We zullen deze primaire begroting, samen met u als gemeenten, in het najaar verder uitwerken in het 
concept-Werkprogramma 2023. Indien uit dit proces of het proces met betrekking tot het nieuwe 
samenwerkingsakkoord blijkt dat dit een financieel effect heeft op deze begroting, zal een 
begrotingswijziging worden opgesteld. Zoals u van ons gewend bent zal ook het nieuwe 
samenwerkingsakkoord straks voor een zienswijze aan u als gemeenteraden worden aangeboden.
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Zienswijzen gemeenteraden
Wij verzoeken u als gemeenteraad om vóór 21 mei 2022 uw zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van 
de conceptbegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven. Uw reactie wordt betrokken bij de behandeling van 
de begroting in de Commissie van advies Financiën van 15 juni 2022. Deze wordt samen met die van de 
vorengenoemde commissie in het kader van de vaststelling van de Begroting 2023 behandeld in het 
Algemeen Bestuur van 6 juli 2022.

Informatiebijeenkomsten
Ter voorbereiding op het geven van de zienswijze op deze conceptbegroting 2023, bieden de vier 
gemeenschappelijke regelingen, GGD Brabant Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, 
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en Metropoolregio Eindhoven u als gemeenteraad de mogelijkheid 
informatie in te winnen over de betreffende begrotingen. Hiertoe zijn een tweetal bijeenkomsten gepland op 
13 april 2022 en 19 april 2022. Informatie over hoe en in welke vorm deze bijeenkomsten plaatsvinden volgt 
zo spoedig mogelijk.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur
van daMetropoolregio Eindhoven,

de secretaris,

îíA/1 lĄĄ
mevrouw drs. J. Wggers


