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METROPOOLREGIOEINDHOVEN.NL
HTTPS://METROPOOLREGIOEINDHOVEN.NL/ACTUEEL/WELKOM-BIJ-DE-MRE

FILMPJE HTTPS://YOUTU.BE/F9MTMJR5JKC

https://metropoolregioeindhoven.nl/actueel/welkom-bij-de-mre
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FF9mTmjr5JKc&data=04%7C01%7C%7Ca6d0abb933bf419c48ff08da1b8a2e05%7C45e3d3eb6bac45609a168284d483ccd5%7C0%7C0%7C637852577529932070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xZgUOKiMwRf7%2FRDeJY66Jnq4PMsS0ZgxJaiwA1jSCUs%3D&reserved=0


• 21 gemeenten hebben zich verenigd 
in de Metropoolregio Eindhoven

• Op vrijwillige basis, maar niet 
vrijblijvend (GR)

• Eigenaarschap en 
medeverantwoordelijkheid bij 
gemeenten

• Beleid bij de gemeenten

• Ondersteund door een kleine 
procesorganisatie

Hoe zijn we georganiseerd



Gemeenteraden → besluitvormend, kaderstellend

Poho’s : wethouders → voorbereiden van het inhoudelijk beleid en 

de besluitvorming in de raden

Dagelijks Bestuur → bestuurlijk faciliteren van de samenwerking

voorbereiden regionale agenda

Algemeen Bestuur → vaststellen begroting e.d. 

Raadstafel 21 → ambassadeurs en schakelpunt gemeenten

Governance



• Ontmoeten en debat

• Kennisdelen

• Verbinden van inhoudelijke agenda’s

• Agenderen

• Inbreng op bovenregionale tafels 

• Gemeenten in positie 

• Slagkracht en gezamenlijke besluiten

• Samenwerkingsakkoord

• Gezamenlijke ambitie

• Focus en koers 

• Adaptief en doorontwikkelen

Werkwijze



• Een economisch sterke regio met het 
kenmerkende Brainportprofiel, die tot de top van 
de Europese en wereldeconomie hoort.

• De regio is veilig, gezond en duurzaam voor 
inwoners, ondernemers en bezoekers. Groei van 
welvaart en welzijn voor iedereen.

Visie
• Een ambitieuze toekomstgerichte regio

• De regio met slagkracht en functionerend als 
een geheel

• Duurzame samenwerking

Ambitie



Samen werken aan:

Verbeteren vestigingsklimaat en 

leefomgeving (goed wonen, werken en 

recreëren) voor iedereen

• Bereikbaarheid en mobiliteit

• Regionale economie

• Transitie landelijk gebied

• Energietransitie

Strategie



Governance



-

DOORONTWIKKELING 
SAMENWERKINGSAKKOORD

“Economische schaalsprong in balans met  een gezonde 

leefomgeving

Filmpje https://youtu.be/IUXCvbpRbN0

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIUXCvbpRbN0&data=04%7C01%7C%7C265313bcfd974e5c110308da1d4f63d9%7C45e3d3eb6bac45609a168284d483ccd5%7C0%7C0%7C637854524048281167%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=opFElGWcXYZWQPCtcmmm3IzJ5O69v4Tb1X6I56%2FirrU%3D&reserved=0


AMBITIEDOCUMENT – febr. 2022
Hoofdstuk 1, Onze regio: 

De regio als ‘daily urban system’, stad en land verbonden. Een nieuwe balans van economische groei door 

schaarste. 

Hoofdstuk 2, Onze Ambitie:
Nieuwe balans voorbij de economische groei. Een kwaliteitssprong voor de leefomgeving

Hoofdstuk 3, Belang van samenwerken:
Noodzaak van samenwerking op verschillende schaalniveaus om ambitie te realiseren.

Hoofdstuk 4, Opgaven complete regio:
Inhoudelijke opgaven vanuit perspectief Brede Welvaart.

Hoofdstuk 5, Thema’s :
Focus opgaven vanuit ontwikkellijnen stedelijke schaalsprong 

en transitie landelijk gebied. (Economie, mobiliteit, energietransitie, 

transitie landelijke gebied.)

Hoofdstuk 6, Principes samenwerken:
Aanscherping van eigenaarschap en medeverantwoordelijkheid



Proces samenwerkingsakkoord
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Zienswijzen 

2 maanden 

MRE-conferentie 

raadsleden4
Doel: regionale 

inbreng raadsleden

Doel: kennismaking/ netwerk

Regioconferentie ZUIDOOST-

Brabant2
Brainport nationale actieagenda

Doel: integraal 

debat

Verbinding

lokaal  regionaal

3

Masterclasses: 

R
o

l 

ra
a

d
s
le

d
e

n
: Vanuit kennis verbinden inzichten en opgaven op 

(boven)lokale belangen

Organiseren lokale verbinding! 

(portefeuillehouders  gemeenteraad)

Als raadslid inbreng leveren in regionale bijeenkomsten

Wijze van samenwerking

Dialoog vanuit perspectief brede welvaart



PROGRAMMABEGROTING MRE 
2023



• Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)

› Aanlevertermijnen

› Zienswijzeprocedure

› Wijziging wet per 1 juli 2022

• Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV)

› Inhoud

• Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR

› Gezamenlijke afspraken 4GR

• Kadernota

› Financiële uitgangspunten 

Kaders bij opstellen begroting 



• Kadernota Begroting 2023

› Start september 2021, vaststelling december 2021

› Financiële uitgangspunten 

› Indexering inwonerbijdrage volgens vastgestelde methodiek 

• Primaire Begroting 2023

› Start januari 2022, vaststelling juli 2022

› Vaststellen aantal inwoners per gemeente per 1 januari 2022 (CBS) 

› Geraamde bijdrage 2023 per gemeente bekend

› Zienswijzeprocedure  

• Werkprogramma 2023

› Start najaar 2022, vaststelling februari 2023

› In samenwerking met gemeenten inhoudelijke uitwerking primaire begroting 2023 

› Mogelijk begrotingswijziging 

› 2e zienswijzeprocedure  

Proces totstandkoming Begroting 2023



Verantwoorden over Begroting 2023

Verantwoording via vastgestelde P&C-cyclus:

• 1e bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2023

› Juni/juli 2023

› Inhoudelijk 

• 2e bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2023

› December 2023

› Inhoudelijk en financieel  

• Jaarrekening 2023

› Voorlopig resultaat februari 2024 

› Concept-jaarrekening april 2024  

› Vaststelling juni/juli 2024 incl. resultaatbestemming

Kijk ook eens op: Planning en control | Metropool Regio Eindhoven

https://metropoolregioeindhoven.nl/over-ons/planning-en-control


• Concernbegroting Metropoolregio Eindhoven en RHCe

• Begrotingstotaal  € 15,5 miljoen, waarvan:

› Regionale opgaven € 4,4 miljoen
› Brainport € 4,8 miljoen
› Stimuleringsfonds € 3,0 miljoen 
› RHCe € 3,3 miljoen

• MRE: beleidsarm opgesteld o.b.v. Werkprogramma 
2022 omdat Samenwerkingsakkoord 2023-2026 nog 
wordt vastgesteld 

• RHCe: voortzetting werkzaamheden Programma 2022

• Indexering inwonerbijdrage 2,23% (2022: 1,77%)

• Aantal inwoners 2022 791.021 (2022 784.369)

Highlights



Gemeentelijke bijdrage 2023 



• Overleggen wat je samen wilt 

› Over welke besluiten zienswijze

› Hoe betrekken raden en inwoners

› Hoe evalueren regeling

• P&C cyclus 

› Voor de zomer jaarstukken (ongewijzigd)

› Na de zomer begroting (nu voor)

› Zienswijze 12 weken (nu 8)

• Overgangsperiode 2 jaar

• Afstemming 4GR

Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 1 juli 2022  




