Nota van reacties bestemming financieel jaarresultaat 2019 Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat
versie 9 juni 2020

De colleges is gevraagd uiterlijk 3 juni 2020 een reactie te geven.
Van de volgende gemeenten is nog geen reactie ontvangen:
- Asten
- Geldrop-Mierlo
- Heeze-Leende
- Laarbeek
- Valkenswaard
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Gemeentelijke reacties op bestemming financieel jaarresultaat 2019 Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat
versie 9 juni 2020
Gemeente
Asten
Bergeijk
brief

Best

Bladel
nog niet formeel
besloten
brief

Reactie

Antwoord

Een regionale aanpak draagt bij aan de herstel van de regionale economie
Het college onderschrijft het belang van een regionale herstelaanpak voor onze
regionale economie. Het brede steunpakket van het Rijk voorziet niet in regionale
investeringen. Het is daarom van belang dat we binnen onze samenwerking van
de Metropoolregio gemeenten het vestigingsklimaat, de innovatiekracht en de
maakindustrie blijven aanjagen, zeker nu de coronacrises daarom vraagt.
Gemeente kan zich vinden in de uitgangspunten, zoals beschreven in de notitie
over de herstelaanpak en in de geschetste contouren. Ook de voorgestelde
governance, waarbij de middelen worden ingezet en verantwoord via het
Stimuleringsfonds kan het college onderschrijven.
Concretiseringsslag is noodzakelijk
In de basis is de notitie over de herstelaanpak akkoord. Het college mist echter
nog concreetheid in de herstelaanpak. Tijdens het Portefeuillehoudersoverleg
Economie van 20 mei jl. hebben we hierover gesproken met andere
portefeuillehouders in onze regio. Gemeente heeft er vertrouwen in dat een
concretiseringslag kan worden gemaakt en leveren daar graag een bijdrage aan.
Slagvaardige samenwerking
Ten slotte wil het college complimenten uitspreken over de voortvarende wijze,
waarop het Crisisteam Economie de afgelopen weken heeft gefunctioneerd en de
wijze, waarop in korte termijn tot een herstelaanpak is gekomen. Dat wijst op een
goede en slagvaardige samenwerking.
Het college stelt de gemeenteraad door middel van een informatienota op de
hoogte van uw voornemen voor inzet van het financiële resultaat van 2019.
College hecht aan volgen van normale procedure (GR) bij exploitatie
overschotten. Dus teruggave van de overschotten. M.b.t. het Stimuleringsfonds
zullen de oorspronkelijke doelen van het fonds gerespecteerd moeten worden.
College is geen voorstander van de voorgestelde bestemming van het positieve
resultaat.
Een regionale aanpak draagt bij aan de herstel van de regionale economie
Het college onderschrijft het belang van een regionale herstelaanpak voor onze
regionale economie. Het brede steunpakket van het Rijk voorziet niet in regionale
investeringen. Het is daarom van belang dat we binnen onze samenwerking van
de Metropoolregio gemeenten het vestigingsklimaat, de innovatiekracht en de
maakindustrie blijven aanjagen, zeker nu de coronacrises daarom vraagt.
Gemeente kan zich vinden in de uitgangspunten, zoals beschreven in de notitie
over de herstelaanpak en in de geschetste contouren. Ook de voorgestelde
governance, waarbij de middelen worden ingezet en verantwoord via het
Stimuleringsfonds kan het college onderschrijven.
Concretiseringsslag is noodzakelijk
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Cranendonck

Deurne

Eersel
brief

In de basis is de notitie over de herstelaanpak akkoord. Het college mist echter
nog concreetheid in de herstelaanpak. Tijdens het Portefeuillehoudersoverleg
Economie van 20 mei jl. hebben we hierover gesproken met andere
portefeuillehouders in onze regio. Gemeente heeft er vertrouwen in dat een
concretiseringslag kan worden gemaakt en leveren daar graag een bijdrage aan.
Slagvaardige samenwerking
Ten slotte wil het college complimenten uitspreken over de voortvarende wijze,
waarop het Crisisteam Economie de afgelopen weken heeft gefunctioneerd en de
wijze, waarop in korte termijn tot een herstelaanpak is gekomen. Dat wijst op een
goede en slagvaardige samenwerking.
Het college stelt de gemeenteraad door middel van een informatienota op de
hoogte van uw voornemen voor inzet van het financiële resultaat van 2019.
Het college stelt zich op het standpunt dat eerst de discussie gevoerd moet
worden over de vrijgekomen middelen 2019.
Gemeente adviseert het Dagelijks Bestuur Metropoolregio derhalve formeel het
Algemeen Bestuur te laten besluiten in juli 2020 de middelen terug naar
gemeenten te sturen, maar wel de gemeenten te verzoeken om de middelen nog
apart te houden. Via het nog op te leveren plan van aanpak zal duidelijk moeten
worden in hoeverre de benodigde middelen het beste regionaal of lokaal ingezet
kunnen worden en dat bepaalt dan ook of de vrijgekomen middelen dan bij de
gemeenten blijven of bij Metropoolregio worden ondergebracht.
Minder positief. Vooralsnog inzetten op terugvloeien. Plan heeft nog onvoldoende
wasdom. Er zijn nu weinig middelen, dus een multiplier en concretere voorstellen
zou noodzakelijk zijn. Moet zichtbaar worden dat investering ook voor alle
gemeenten iets op gaat leveren -> Governance: Nare bijsmaak nog van regiodeal
(130 mio). Geen enkele euro in eigen gemeente. Liever sturing bij gemeenten,
dan bij DB. Inhoudelijk gericht nadenken over multiplier.
Belangrijke thema’s (ambtelijk?)
Eén van de belangrijkste is de arbeidsmarkt en de benodigde her- bij- en
omscholing als gevolg van de ontstane economische crisis. Sommige sectoren
kampen met personeelstekorten en in andere sectoren zullen ontslagen gaan
volgen. Ook het bedrijfsleven vraagt hier concreet om. Binnen de Metropoolregio
kunnen we ervoor kiezen om de Rijksregeling aan te vullen met middelen en als
multiplier te gebruiken. Daarnaast zullen er ongetwijfeld gaten zijn in de regeling,
die we via de Metropoolregio kunnen vullen. Binnen de Peel lopen al projecten op
het vlak van Onderwijs, Overheid en Ondernemers via de Regiegroep Onderwijs
en Arbeidsmarkt. Via de Metropoolregio zouden deze extra middelen als extra
vliegwiel kunnen fungeren. Daarnaast zouden extra middelen gebruikt kunnen
worden speciaal voor her-, bij- en omscholingsprojecten of aanvragen vanuit
bedrijfsleven/Senzer.
Een regionale aanpak draagt bij aan de herstel van de regionale economie
Het college onderschrijft het belang van een regionale herstelaanpak voor onze
regionale economie. Het brede steunpakket van het Rijk voorziet niet in regionale
investeringen. Het is daarom van belang dat we binnen onze samenwerking van de
Metropoolregio gemeenten het vestigingsklimaat, de innovatiekracht en de
maakindustrie blijven aanjagen, zeker nu de coronacrises daarom vraagt.
Gemeente kan zich vinden in de uitgangspunten, zoals beschreven in de notitie over
de herstelaanpak en in de geschetste contouren. Ook de voorgestelde governance,
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Eindhoven
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel

Heeze-Leende
Helmond

Laarbeek
Nuenen c.a.

waarbij de middelen worden ingezet en verantwoord via het Stimuleringsfonds kan
het college onderschrijven.
Concretiseringsslag is noodzakelijk
In de basis is de notitie over de herstelaanpak akkoord. Het college mist echter
nog concreetheid in de herstelaanpak. Tijdens het Portefeuillehoudersoverleg
Economie van 20 mei jl. hebben we hierover gesproken met andere
portefeuillehouders in onze regio. Gemeente heeft er vertrouwen in dat een
concretiseringslag kan worden gemaakt en leveren daar graag een bijdrage aan.
Slagvaardige samenwerking
Ten slotte wil het college complimenten uitspreken over de voortvarende wijze,
waarop het Crisisteam Economie de afgelopen weken heeft gefunctioneerd en de
wijze, waarop in korte termijn tot een herstelaanpak is gekomen. Dat wijst op een
goede en slagvaardige samenwerking.
Het college stelt de gemeenteraad door middel van een informatienota op de hoogte
van uw voornemen voor inzet van het financiële resultaat van 2019.
Voor kennisgeving aangenomen. College steunt voorgestelde aanpak.
College stemt in principe in om de middelen vooralsnog vast te houden totdat een
uitgewerkt plan met ondersteuning van de gemeenten kan worden voorgelegd aan
het Algemeen Bestuur Metropoolregio.
College kan de beschreven problematiek, uitgangspunten en de strategische
richting onderschrijven.
Op dit moment vindt het College de geschetste koers op hoofdlijnen voldoende
voor een principebesluit van het Algemeen Bestuur Metropoolregio over het
“vasthouden” van de Metropoolregio middelen.
College ondersteunt de conclusie van het extra Portefeuillehoudersoverleg
Economie Metropoolregio voor een flinke concretiseringsslag op de
aandachtspunten, die portefeuillehouders hebben meegegeven, alvorens het
Algemeen Bestuur Metropoolregio in het najaar van 2020 een definitief
gezamenlijk besluit neemt over het uitgewerkte voorstel.
College vindt het ook belangrijk dat het Portefeuillehoudersoverleg Economie
Metropoolregio tussentijds wordt benut als klankbord voor de uitwerking van het
voorstel.
Tijdens het Portefeuillehoudersoverleg Economie van 20 mei 2020 heeft de
portefeuillehouder namens gemeente Nuenen c.a. aangegeven de beschreven
problematiek, uitgangspunten en strategische richting van de maatregelen,
benoemd in de startnotitie, te onderschrijven. Ook zijn hierbij een aantal
aandachtspunten benoemd:
- Er wordt waarde aan gehecht dat er aandacht is om de uitvoeringskosten zo laag
mogelijk te houden.
- Het profijt van de beschikbare middelen moet goed verdeeld worden over de
regio.
- Focus hierbij ook op de centrumfuncties, horeca, detailhandel, recreatie en
traditionele MKB bedrijven.
Het College heeft met instemming kennis genomen van de beschikbaar gestelde
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Oirschot
Reusel-De Mierden

brief

Someren
brief

informatie. De portefeuillehouder blijft graag op de hoogte van de verdere
uitwerking van de herstelaanpak via het Portefeuillehoudersoverleg Economie.
Voor kennisgeving aangenomen.
Een regionale aanpak draagt bij aan de herstel van de regionale economie
Het college onderschrijft het belang van een regionale herstelaanpak voor onze
regionale economie. Het brede steunpakket van het Rijk voorziet niet in regionale
investeringen. Het is daarom van belang dat we binnen onze samenwerking van
de Metropoolregio gemeenten het vestigingsklimaat, de innovatiekracht en de
maakindustrie blijven aanjagen, zeker nu de coronacrises daarom vraagt.
Gemeente kan zich vinden in de uitgangspunten, zoals beschreven in de notitie
over de herstelaanpak en in de geschetste contouren. Ook de voorgestelde
governance, waarbij de middelen worden ingezet en verantwoord via het
Stimuleringsfonds kan het college onderschrijven.
Concretiseringsslag is noodzakelijk
In de basis is de notitie over de herstelaanpak akkoord. Het college mist echter
nog concreetheid in de herstelaanpak. Tijdens het Portefeuillehoudersoverleg
Economie van 20 mei jl. hebben we hierover gesproken met andere
portefeuillehouders in onze regio. Gemeente heeft er vertrouwen in dat een
concretiseringslag kan worden gemaakt en leveren daar graag een bijdrage aan.
Slagvaardige samenwerking
Ten slotte wil het college complimenten uitspreken over de voortvarende wijze,
waarop het Crisisteam Economie de afgelopen weken heeft gefunctioneerd en de
wijze, waarop in korte termijn tot een herstelaanpak is gekomen. Dat wijst op een
goede en slagvaardige samenwerking.
Het college stelt de gemeenteraad door middel van een informatienota op de
hoogte van uw voornemen voor inzet van het financiële resultaat van 2019.
Het college waardeert uw initiatief om onze regio waar mogelijk te ondersteunen in
deze moeilijke en onzekere tijd.
Het opstellen van een voorstel voor een herstelaanpak en de nu nog onzekere
uitkomst daarvan duurt voor gemeente echter te lang.
College vindt dat gemeente zelf over de overtollige middelen moeten kunnen
beschikken. Dat is niet alleen overeenkomstig gemaakte afspraken, maar geeft
ons vooral ook de mogelijkheid lokale problemen zo snel mogelijk aan te pakken
en de middelen daar in te zetten waar deze het hardst nodig zijn.
Gemeente doet daarom een zeer dringend beroep op u om de overtollige
middelen op korte termijn terug te storten naar de gemeente(n).

Son en Breugel
brief

College verzoekt u tot slot dit standpunt te delen met de andere Metropoolregiogemeenten en verneemt graag zo spoedig mogelijk na 1 juli a.s. de inhoud van het
genomen besluit.
College kan instemmen met de herziene inzet van het financieel jaarresultaat van
2019, maar naar de toekomst toe blijft het College kritisch.
Inzet financieel jaarresultaat 2019
College kan zich vinden in de geplande inzet van het financieel jaarresultaat 2019
ten behoeve van de herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat.
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Naar de mening van gemeente functioneert de Brainport Eindhoven als één
ecosysteem. Inwoners van gemeente werken veelal bij andere gemeenten in
de regio, terwijl op Ekkersrijt ook weer veel werknemers uit de regio worden
geaccommodeerd. Een regionale aanpak in deze kan het College alleen maar
toejuichen.
Uitgangspunten en maatregelen
College kan zich tevens vinden in de door uw bestuur geformuleerde
uitgangspunten en de daaruit volgende contouren van maatregelen.
Wel wil het College geïnformeerd blijven over de verdere uitwerking van die
maatregelen, zodat het College desgewenst mee kan blijven denken en hierover
kan rapporteren aan de gemeenteraad.
Financiën Metropoolregio
Het bovenstaande laat echter onverlet dat College kritisch blijft op de financiën
van de Metropoolregio. College gaat ervan uit dat ongebruikte middelen, conform
afspraak weer terugvloeien naar de gemeenten.
College heeft ook geconstateerd dat de Metropoolregio Eindhoven verder inteert
op haar eigen reserves en dat de programma’s veelal hieruit worden betaald.
Dat is naar de mening van het College geen houdbare zaak en College neemt dus
aan dat er voor de komende jaren wordt gewerkt aan realistische, meetbare
programmadoelen waar een reële begroting tegenover staat.
Daar komt ook bij dat gemeente Son en Breugel zichzelf een taakstelling heeft
opgelegd en het College er ook vanuit gaat dat de Metropoolorganisatie ook
kritisch naar zichzelf kijkt. Het stijgen van de kosten en de indexatie ervan lijken
nu nog te veel op een automatisme.
Valkenswaard
Veldhoven

Waalre

Kijkend naar de financiële positie van Veldhoven, is het college terughoudend met
dergelijke initiatieven. Het college wacht de Commissie van advies voor financiën
van de Metropoolregio af, en neemt daarna een formeel standpunt in.
De gemeenteraad van Waalre heeft in haar vergadering van 26 mei 2020
aangegeven dat zij in beginsel vindt dat het positieve jaarresultaat van de
Metropoolregio terug moet vloeien naar de gemeenten, conform de geldende
afspraken.
Waalre is dus vooralsnog geen voorstander van de inzet van het positieve
jaarresultaat 2019 van de Metropoolregio voor het Herstelplan Breed Economisch
Vestigingsklimaat, maar wil graag het geconcretiseerde Herstelplan in het najaar
afwachten, voordat een definitief standpunt wordt ingenomen.

SvdV
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