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Geachte gemeenteraad,

Hierbij treft u de concept-Begroting 2021 van de Metropoolregio Eindhoven aan. Het betreft de derde 
begroting op basis van ons kader, het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Ons akkoord waarmee we het 
unieke economische profiel wat is opgebouwd, verder kunnen uitbouwen. Onze regio hoort, als mainport 
van Nederland op een aantal deelterreinen tot de absolute wereldtop. Dit succes vraagt continu 
slagvaardigheid van de samenwerking van ons als 21 gemeenten binnen de Metropoolregio.

De Metropoolregio Eindhoven heeft een reeks urgente opgaven om de economische en maatschappelijke 
doelen expliciet te ondersteunen. In onze aanpak stellen we jaarlijks een werkprogramma op die invulling 
geeft aan deze bovenlokale opgaven. Naast deze inhoudelijke opgaven wordt bij het opstellen van de 
concept-begroting ook het regionale financiële kader meegenomen zoals dit door alle gemeenteraden is 
vastgesteld, de notitie P&C-documenten 2017. Vanaf de 2e helft van 2020 zal, samen met alle gemeenten, 
ook weer gestart worden met het opstellen van het werkprogramma 2021 om onze urgente opgaven op de 
thema’s transitie landelijk gebied, energietransitie, mobiliteit en economie verder inhoud te geven. Het 
concept-werkprogramma 2021 wordt eind 2020 voor zienswijzen aangeboden.

Met betrekking tot het thema economie is ook de verbinding met de in deze concept-begroting 
gepresenteerde inwonerbijdrage aan Brainport Development van belang. Een keer per vier jaar wordt de 
inwonerbijdrage op de Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024 vastgesteld door het 
algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur hanteert hierbij de door alle gemeenteraden vastgestelde notitie 
P&C-producten 2017. Aan u als gemeenteraad wordt verzocht om uw eventuele zienswijze kenbaar te 
maken op deze inwonerbijdrage. De bijdrage aan het programma van Brainport Development is in lijn met 
de overeenkomsten uit 2017-2020 waarbij er sprake is van de jaarlijkse indexering conform bovengenoemd 
kader, notitie P&C-producten 2017. Dit percentage betreft 2,680Zo voor 2021.

Zienswijzen gemeenteraden
We verzoeken u als gemeenteraad om uw zienswijzen kenbaar te maken op:

- Concept-Begroting Metropoolregio Eindhoven 2021
- Inwonerbijdrage Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Informatiebijeenkomsten
Ter voorbereiding op het geven van een reactie op de concept-Begroting 2021 en de inwonerbijdrage 
Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024, 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 drietal bijeenkomsten gepland:

6 april 2020 Regionaal Opleidings Centrum, Engelse Tuin 1 te Waalre
15 april 2020 Gemeentehuis Bergeijk, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk
16 april 2020 Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond

Termijn reactie
Wij verzoeken u als gemeenteraad om vóór 20 mei 2020 uw zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van 
de concept Begroting Metropoolregio Eindhoven 2021 en de inwonerbijdrage Meerjarenfinanciering 
Brainport Development 2021-2024. Uw reactie wordt betrokken bij de behandeling van de begroting in de 
Commissie van advies Financiën van 17 juni 2020. Deze wordt samen met die van de vorengenoemde 
commissie in het kader van de vaststelling van de Begroting 2021 en de Meerjarenfinanciering Brainport 
Development 2021-2024 behandeld in het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter,
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de secretaris,

mevrouw drs. J. Wiggers.
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