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Nota van beantwoording zienswijzen Begroting 2021 Metropoolregio,  
versie 22 juni 2020     
 
 

 
 
 
 

 
De gemeenteraden zijn gevraagd voor 20 mei 2020 een reactie te geven.  
 
Van de volgende gemeenten is nog geen formele reactie ontvangen: 
- Bladel 
- Valkenswaard  
 
Indien nog geen formele reactie is ontvangen, is de concept-reactie 
opgenomen.   
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Gemeentelijke reacties op ontwerp-Begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven, 
versie 22 juni 2020     

 
Gemeente  
 

 
Reactie  

 
Antwoord 

 
Aanpassingen Begroting  

Asten Akkoord, geen zienswijze   
 Verdere ontwikkelingen 

Mede namens de raad vraagt Asten het Algemeen 
Bestuur gemeente actief op de hoogte te houden van 
verdere ontwikkelingen. 

  

Bergeijk  Akkoord, geen zienswijze    
Best  
 

Het is u bekend dat Best kritisch is over het 
Samenwerkingsakkoord Metropoolregio 2019-2022: 
gemeente heeft hier uiteindelijk niet mee ingestemd. 
Gemeente heeft u daarna ook aangegeven wel 
perspectief te zien in het blijven verbinden van 21 
gemeenten; daarom blijft Best zich ook voegen in  
de meerderheidsbesluitvorming door het Algemeen 
Bestuur Metropoolregio over dit akkoord. 

  

 Inhoud programma’s 
Wat de zienswijze op de inhoud van de programma’s 
betreft verwijst gemeente u daarom kortheidshalve 
naar de door de raad unaniem vastgestelde reactie 
op het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en naar de 
zienswijzen van de raad op de Werkprogramma’s 
2019, 2020 en de (aangepaste) Programmabegroting 
Metropoolregio 2020.  
Ook voor 2021 blijft Best meedenkend-kritisch  
ten aanzien van overlap en doublures m.b.t. die 
activiteiten, die naar de mening van gemeente  
effectiever op andere schaalniveaus zijn of kunnen 
worden belegd. Met in acht name van deze 
opmerking vraagt gemeente het lid van het  
Algemeen Bestuur in te stemmen met de inhoud 
van de programma’s. 

  

 Financiën 
Dat geldt overigens niet voor de financiële vertaling 
van de inhoudelijke programma’s. Deze is nog niet 
behandeld in het Portefeuillehoudersoverleg 
financiën. Gemeente gaat ervan uit dat het 
Portefeuillehoudersoverleg Financiën zich hierover 
nog kan uitspreken voorafgaand aan de behandeling 
van de concept-Begroting Metropoolregio 2021 in het 
Algemeen Bestuur.  
 
Best heeft in ieder geval de volgende zienswijze: 

De concept-Begroting 2021 van de  
Metropoolregio is opgesteld conform de financiële 
uitgangspunten, zoals deze door het Algemeen 
Bestuur in de Kadernota Begroting 2021 zijn 
vastgesteld op 18 december 2019. 
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De omvang van de begroting is geïndexeerd ten 
opzichte van 2020.  
Gemeente is evenwel nog steeds van mening dat  
de begroting Metropoolregio, ook reëel, neerwaarts 
kan worden bijgesteld.  
Ondanks een intensief proces van herijking  
van de samenwerking en het aanscherpen van 
werkprogramma’s is het namelijk op zijn minst 
opvallend dat de benodigde capaciteit in 2021 
exact dezelfde is als benodigd was voor het uitvoeren 
van werkplannen in de jaren voor afgaand aan het 
vaststellen van het Samenwerkingsakkoord.  
Gelet op de inhoud van de programma’s ziet 
gemeente voldoende handvatten voor een 
efficiencyslag.  
Best vraagt het lid van het Algemeen Bestuur 
daarom niet in te stemmen met een begroting met 
deze omvang. 

 Proces mogelijke samenwerking 4GR 
U geeft aan te onderzoeken of het gezamenlijk 
uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken op het terrein van 
P&O, algemeen bestuurlijke zaken en inkoop door de 
4 Gemeenschappelijke Regelingen tot 
efficiencyvoordelen leidt.  
Best onderschrijft dit onderzoek en doet de suggestie 
voor dit punt, in de meerjarenraming, een stelpost op 
te voeren. 

De directeuren van de GGD, Metropoolregio, 
Omgevingsdienst en Veiligheidsregio hebben  
de opdracht opgepakt en hebben hierover  
advies uitgebracht. Het advies vergt nog nadere 
uitwerking en bestuurlijke afstemming met de 
andere drie Gemeenschappelijke Regelingen. 
Uiterlijk op 16 december a.s. leggen wij een 
voorstel aan het Algemeen Bestuur voor.   

 

Bladel  
22 juni cie. 
9 juli raad  

Akkoord   

 Gemeentefonds 
Met het oog op de verwachte ontwikkeling van  
de inkomsten uit het Gemeentefonds verzoekt Bladel  
de Metropoolregio Eindhoven terughoudend te zijn 
met verhogingen van de uitgaven in de komende 
jaren. 

De Metropoolregio Eindhoven is op de hoogte  
van de herziening verdeling Gemeentefonds  
per 1 januari 2022. Onder voorbehoud van 
parlementaire besluitvorming wordt meer 
duidelijkheid verwacht in de decembercirculaire 
2020.     

 

Cranendonck  
 

Voor kennisgeving aannemen 
Cranendonck blijft de nu verankerde inhoudelijke 
ambities van harte ondersteunen. 

  

 Proces mogelijke samenwerking 4GR 
Gemeente heeft echter ook via de zienswijze  
van 19-11-2019 - gezien de financiële situatie van  
de gemeente (en daarin staat Cranendonck als 
gemeente helaas niet alleen) - aandacht gevraagd  
voor maximale efficiency en effectiviteit. 
 
Cranendonck is en blijft fervent voorstander dat door 
het Algemeen Bestuur bij de Gemeenschappelijke 

De directeuren van de GGD, Metropoolregio, 
Omgevingsdienst en Veiligheidsregio hebben  
de opdracht opgepakt en hebben hierover  
advies uitgebracht. Het advies vergt nog nadere 
uitwerking en bestuurlijke afstemming met de 
andere drie Gemeenschappelijke Regelingen. 
Uiterlijk op 16 december a.s. leggen wij een 
voorstel aan het Algemeen Bestuur voor.   
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Regelingen in de regio erop wordt aangedrongen  
dat niet alleen de uitgaven per individuele 
Gemeenschappelijk Regeling kritisch tegen het  
licht worden gehouden, maar vooral dat met elkaar 
een proces wordt gestart, om te bezien waar 
mogelijkheden benut kunnen worden om meer  
zaken in gezamenlijkheid te doen.  
 
Dat proces is, naar gemeente heeft vernomen, 
inmiddels in 2019 opgestart. Gemeente vraagt u 
Cranendonck voor 1 augustus 2020 op de hoogte te 
stellen over de stand van zaken hoe het met de al 
eerder verstrekte bestuursopdracht aan de directies 
van de 4 Gemeenschappelijke Regelingen inzake 
het verhogen van de efficiency door stringentere 
samenwerking is gesteld, maar daarnaast rekent 
gemeente er ook op dat de feitelijke effecten  
ervan in ieder geval zichtbaar zullen zijn in het 
Werkprogramma Metropoolregio 2021 en  
de concept-Begroting Metropoolregio (en andere 
Gemeenschappelijke Regelingen) 2022 en verder. 

 Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling 
Daarnaast vraagt Cranendonck nog nadrukkelijk 
aandacht voor het volgende.  
Na de evaluatie wordt er al vanaf eind 2018 gewerkt 
op de nieuwe manier (waaronder een gewijzigde 
governance), maar is de formele juridische 
constructie van de Gemeenschappelijke Regeling  
nog niet dienovereenkomstig gewijzigd.  
Gemeente dringt er via de zienswijze op aan dat 
nog in het kalenderjaar 2020 aan de deelnemende 
gemeenten een geactualiseerde Gemeenschappelijke 
Regeling ter goedkeuring wordt aangeboden. 

Op 27 maart 2019 heeft Algemeen Bestuur  
het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en  
het Statuut Overlegorganen 2019 vastgesteld. 
Hiermee hebben we gekozen voor een nieuwe 
manier van werken. 
De Gemeenschappelijke Regeling hebben we nog 
niet aangepast, omdat we hebben afgesproken tot 
en met 2020 ervaring op te doen met deze manier 
van werken en we op basis daarvan in 2021 een 
gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
vaststellen.  
Het Dagelijks Bestuur komt hiertoe in de tweede 
helft van 2020 met een voorstel.  

 

 Cranendonck is zeer bezorgd over de ontwikkeling 
van de gemeentelijke financiën de komende jaren. In 
die zin is gemeente onaangenaam verrast met het 
voornemen van Metropoolregio Eindhoven om 
tot een hogere jaarlijkse bijdrage voor de gemeente 
Cranendonck te komen. Temeer daar de uitkomsten 
van de bestuursopdracht naar interne efficiency nog 
niet bekend zijn.  
 
Graag ziet Cranendonck dat deze bestuursopdracht 
eerst tot concreet resultaat leidt, zo mogelijk m.i.v. 
2021. Tot die tijd beschouwt de gemeente de 
bijdragen,  zoals die in de Meerjarenbegroting 2020 
e.v. van de gemeente Cranendonck staan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De directeuren van de GGD, Metropoolregio, 
Omgevingsdienst en Veiligheidsregio hebben  
de opdracht opgepakt en hebben hierover  
advies uitgebracht. Het advies vergt nog nadere 
uitwerking en bestuurlijke afstemming met de 
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opgenomen (hierbij de bedragen uit de Begroting 
2020-2024 per Gemeenschappelijk Regeling 
opnemen) als maximaal.  
 
Gemeente verzoekt u dan ook bij het opstellen van de 
definitieve Meerjarenbegroting hiermee rekening te 
houden.  
Gebeurt dit niet of onvoldoende dan zullen wij een 
beroep doen op onze vertegenwoordigers van de 
gemeente Cranendonck in het Algemeen Bestuur 
tegen de begroting van Metropoolregio Eindhoven 
te stemmen, een situatie die wij graag zouden willen 
voorkomen. 
 
M.a.w. Cranendonck is van mening dat de 
Meerjarenbegroting zich maximaal dient te 
bewegen binnen de vorig jaar afgesproken financiële 
kaders, in elk geval totdat er een besluit is genomen 
over de interne bestuursopdracht en rekent daarbij  
op begrip en medewerking van het Dagelijks en het 
Algemeen Bestuur. 

andere drie Gemeenschappelijke Regelingen. 
Uiterlijk op 16 december a.s. leggen wij een 
voorstel aan het Algemeen Bestuur voor.   
 
De concept-Begroting 2021 van de  
Metropoolregio is opgesteld conform de financiële 
uitgangspunten, zoals deze door het Algemeen 
Bestuur in de Kadernota Begroting 2021 zijn 
vastgesteld op 18 december 2019. 
 

Deurne Voor kennisgeving aangenomen, geen zienswijze   
Eersel Geen zienswijze   
Eindhoven  
 

Eindhoven heeft besloten in te stemmen met uw 
concept-Begroting 2021.  

  

 RHCe  
Eindhoven wijst er daarbij op dat de Begroting v.w.b. 
het programma RHCe door gemeente wordt 
beschouwd als “technisch”.  
Dit in afwachting van een keuze door het bestuur over 
het toekomstscenario voor dit organisatieonderdeel. 
Gemeente gaat er vanuit conform de daartoe in de 
Gemeenschappelijke Regeling vastgelegde afspraken 
te worden betrokken. 

De achtergrond van de begrotingscijfers 2020 is 
het Programma RHCe 2019/2020, waarin talrijke 
aspecten rond het RHCe uitvoerig worden 
gepresenteerd. De Begroting 2021 wijkt, 
behoudens inflatiecorrectie, niet af van de 
Begroting 2020. Daarom kan ter wille van de 
achtergronden van de Begroting 2021 dit 
Programma worden geraadpleegd (eerder aan 
o.m. de colleges bekend gemaakt, te raadplegen 
via de site van het RHCe).  
De Bestuurscommissie (BC) RHCe heeft dit 
voorjaar diverse besluiten genomen over de 
toekomst van het RHCe. Het voornemen is dat de 
BC een brief aan het Algemeen Bestuur zendt,  
ter behandeling in de vergadering van het 
Algemeen Bestuur op 30 september 2020, opdat 
de gemeenten op de hoogte zijn van de stand  
van zaken. Die stand van zaken is dat wordt 
doorgegaan met de huidige organisatie, nu de 
verbetermaatregelen van de BC hebben geleid tot 
een ‘ge-reset’ RHCe; voorzien van een duidelijke 
doelstelling als ‘stip’ op de horizon. Een van de 

 



\-6 
 

bijlagen bij die brief is het eerder genoemde 
RHCe-programma. 

Geldrop-Mierlo Akkoord   
 Gemeentelijk bijdrage in nabije toekomst 

Geldrop-Mierlo gaat graag in op uw verzoek om een 
zienswijze te geven, omdat er zorgen zijn over de 
toekomst.  
Het sociaal domein vraagt veel van gemeenten; de 
uitgaven op dit terrein leggen een grote druk op de 
begroting. Ook op die van gemeente. 
Geldrop-Mierlo zal moeten bezuinigen – en daarbij 
wordt breder gekeken dan alleen naar het sociaal 
domein – om een financieel gezonde toekomst veilig 
te stellen.  
 
Gemeente verwacht van u, als verlengd lokaal 
bestuur, dat u ook kritisch kijkt naar uw organisatie en 
alles in het werk stelt om de gemeentelijke bijdrage in 
de nabije toekomst te laten dalen. Het automatisme 
van jaarlijkse indexering komt daarbij wat gemeente 
betreft ook onder druk te staan.  
 
Uit de gepresenteerde balans bij de Begroting 2021 
blijkt dat er ingeteerd wordt op het eigen vermogen  
en de voorzieningen. Op dit moment laat de 
Metropoolregio nog cijfers zien, die als voldoende 
gekwalificeerd kunnen worden, maar de 
ontwikkelingen in meerjarig opzicht zijn minder 
gunstig. Dit onderstreept ook de noodzaak voor u  
om zaken om te buigen.      

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio 
Eindhoven is zich bewust van de financiële 
omstandigheden, waarin gemeenten momenteel 
verkeren en zal daar waar mogelijk gehoor geven 
aan hun oproep. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Gulbergen  
Tot op heden is er met de Provincie Noord-Brabant 
nog geen overeenstemming over de inhoud en  
het nazorgplan en de financiële vertaling naar het 
doelvermogen. Dit houdt in dat de kosten van pre-
nazorg voor rekening blijven komen van de 
Metropoolregio Eindhoven. 
Het uitblijven van bestuurlijke overeenstemming kan 
op termijn leiden tot uitputting van middelen in relatie 
tot de ontwikkeling van het landgoed.  
Geldrop-Mierlo maakt zich daar grote zorgen over en 
vraagt u snel duidelijkheid te geven over het uitblijven 
van toekomstplannen. Gemeente wil betrokken blijven 
bij de toekomstplannen en vraagt u aan te geven op 
welke wijze u dit vorm gaat geven.  

De Metropoolregio Eindhoven heeft afspraken 
gemaakt dat zij niet voor 2024 tot overdracht  
van de stortplaats zal overgaan. Op dit moment  
wordt hard gewerkt aan het Nazorgplan. Dit  
moet eerst gereed en goedgekeurd zijn door  
de Provincie, voordat overdracht kan 
plaatsvinden. 
Tevens wordt met de Provincie verkend wat de 
mogelijkheden zijn voor ontwikkelingen binnen dit 
gebied. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de 
twee grondgebied gemeenten, Geldrop-Mierlo en 
Nuenen c.a. 
 

 

 Risico Attero 
De 21 Metropoolregiogemeenten zijn verplicht  
een naheffing aan Attero te betalen voor de 

De claim ligt nu bij de rechter. Op het moment dat 
de rechter uitspraak heeft gedaan over de claim 
van Attero, is bekend wat deze claim exact gaat 
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minderlevering over de periode 2015-januari 2017.  
De Metropoolregio heeft als contractpartner namens 
de 21 gemeenten in 2019 uitvoering gegeven aan het 
financiële deel van het vonnis dat betrekking heeft op 
deze regio.  
Inmiddels is een procedure gestart bij het 
Gerechtshof om het vonnis te vernietigen. Een 
uitspraak wordt eind 2020 verwacht. Het risico voor 
naheffing ligt bij de individuele gemeenten en is in de 
risicoparagraaf van de gemeente opgenomen.  
 
Dat neemt niet weg dat Geldrop-Mierlo zich zorgen 
maakt als het gaat om deze claim. Gemeente wil 
graag snel duidelijkheid over het te volgen proces. 
Gemeente loopt risico en wil dat uiteraard voorkomen 
c.q. zoveel als mogelijk beperken.     

betekenen voor de Metropoolregio.  
Wij zullen zo snel mogelijk na de uitspraak met 
een procesvoorstel komen. 
 

 Gemeente verneemt graag uw reactie. Gaat er vanuit 
dat u daar voortvarend mee aan de slag gaat en blijft 
u kritisch volgen.  

  

Gemert-Bakel  
 

Akkoord  
Deze begroting doet recht aan het 
Samenwerkingsakkoord en de urgente opgaven,  
die we als regio samen op willen en moeten pakken. 
Dit om de economische groei naar de toekomst te 
behouden en verder uit te kunnen bouwen, de 
transitie van het landelijk gebied en de 
energietransitie mogelijk te maken en de 
bereikbaarheid van onze regio te verbeteren. 

  

Heeze-Leende Akkoord   

 Coronacrisis / indexering 
In verband met de grote financiële impact van de 
Coronacrisis verzoekt Heeze-Leende u evenwel zeer 
kritisch te zijn op de te hanteren indexeringen. 

  

Helmond Akkoord   
 Impact COVID 19 virus: Vertrouwen in ons 

herstelvermogen  
De concept-Begroting Metropoolregio 2021 kwam tot 
stand toen de uitbraak van het COVID 19 virus nog 
een geïsoleerd voorval leek. In hoog tempo heeft zich 
dit daarna ontwikkeld tot een globale pandemie met 
een ontwrichtend karakter en mogelijk zware 
economische gevolgen.     
De basis in onze regio is sterk. Dat is mede te danken 
aan de unieke samenwerking, waarmee de regio in 
de jaren ’90 van de vorige eeuw een antwoord vond 
op de toenmalige economische crisis. We hebben het 
volste vertrouwen dat we ook de huidige crisis weer te 
boven komen. Daar willen we vanuit Helmond, als 

De Coronacrisis, waar de wereld op dit moment 
mee wordt geconfronteerd heeft ook invloed op  
de activiteiten van de Metropoolregio Eindhoven. 
 
De organisatie volgt hierin de maatregelen en 
richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM. 
Het pand aan de Raiffeisenstraat is nog gesloten 
voor publiek, medewerkers werken nog steeds zo 
veel mogelijk vanuit thuis. Voor wat het RHCe 
betreft zijn maatregelen getroffen, waarmee 
archiefstukken fysiek toegankelijk blijven.  
De organisatie is nu druk bezig het pand en de 
werkprocessen zodanig in te richten dat indien er 
toestemming komt weer vanuit kantoor te mogen 
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een van de 21 eigenaren van de samenwerking in de 
Metropoolregio, ons sterk voor maken.    
Evenals voorgaand jaar is de begroting een 
beschrijving op hoofdlijnen. Deze dienen in het 
Werkprogramma 2021 later dit jaar meer concreet te 
worden. We gaan ervan uit dat dan ook de impact van 
de Coronacrisis hierin mee genomen kan worden. 

werken, aan alle veiligheidsmaatregelen voor 
zowel medewerkers als bezoekers wordt voldaan. 
 
De Metropoolregio Eindhoven wordt financieel niet 
getroffen door de crisis, aangezien de organisatie 
rechtstreeks middelen ontvangt van de 
deelnemende gemeenten in de vorm van een 
inwonerbijdrage. Hierdoor kan de Metropoolregio 
aan alle financiële verplichtingen blijven voldoen.  

 Strategische visie / wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling / eigenaarschap van de 21 gemeenten  
Helmond ondersteunt de aandacht voor de brede 
welvaart in de regio en, in wisselwerking hiermee, de 
ontwikkeling van een lange termijnstrategie als basis 
voor een regionale agenda na 2022.  
Gemeente tekent daarbij aan dat dit een integrale 
strategie moet zijn met als vertrekpunt en kern de  
4 Metropoolregio-opgaven, met het vermogen om 
adaptief in te spelen op ontwikkelingen, trends en 
andere vraagstukken, die op de regio afkomen.  
Een sterke regio in 2030 is een regio in evenwicht, 
zowel geografisch (west én oost) als in de sociaal 
maatschappelijke verdeling van de welvaart.  
 
De regio is een samenhangend geheel, waarbij  
de opgaven wel op het juiste schaalniveau moeten 
worden opgepakt. De verhouding van de 
inspanningen van de Metropoolregio tot bijvoorbeeld 
Brainport Development, het Stedelijk Gebied 
Eindhoven, en Innovatiehuis de Peel dienen dus 
helder geformuleerd te worden. Van belang is het 
eigenaarschap van de 21 gemeenten van deze visie 
en hun betrokkenheid bij de totstandkoming ervan. 
Dat geldt ook voor de geplande actualisatie van onze 
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio in 
2021. 

  

 Gulbergen / voortgang gewenst naar een groene 
ontwikkeling  
Helmond vindt het van belang dat de overdracht  
van de nazorg aan de Provincie wordt afgehandeld. 
Enerzijds vanwege het financiële risico, zoals 
beschreven in recente jaarrekeningen. Anderzijds  
om helderheid te verschaffen, voordat besluitvorming 
over een wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling plaats vindt.  
Gemeente is voorstander van een zo groen mogelijke 
ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen, en gaat 
ervan uit dat dit budgettair neutraal kan.    

Op 27 maart 2019 heeft Algemeen Bestuur  
het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en  
het Statuut Overlegorganen 2019 vastgesteld. 
Hiermee hebben we gekozen voor een nieuwe 
manier van werken. 
De Gemeenschappelijke Regeling hebben we nog 
niet aangepast, omdat we hebben afgesproken tot 
en met 2020 ervaring op te doen met deze manier 
van werken en we op basis daarvan in 2021 een 
gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
vaststellen.  
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 RHCe / toekomstvisie gewenst  
Vanaf 2018 zijn efficiencymaatregelen getroffen om 
de organisatorische en financiële positie van het 
organisatieonderdeel RHCe op orde te brengen. Er 
was versterkte aandacht voor het op orde brengen 
van de dienstverlening aan gemeenten. Er zijn ook 
stappen gezet rondom digitalisering van het archief 
van Helmond.  
In de loop van 2020 moet een besluit worden 
genomen over het toekomstscenario voor het 
onderdeel RHCe. Helmond wacht dit scenario en  
de gevolgen voor onze bijdrage met belangstelling af. 
Ook hier vraagt gemeente om dit dossier af te ronden, 
voordat besluitvorming over een wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling plaatsvindt. 

Het Dagelijks Bestuur komt hiertoe in de tweede 
helft van 2020 met een voorstel. 

 

 Sluitende begroting  
Bij het Werkprogramma 2020 is een oplossing 
gevonden om het werkkapitaal structureel te dekken, 
onder meer door een structurele reductie in formatie.   

  

 Procesrol Metropoolregio 
Het adagium is dat gemeenten de inhoud leveren, de 
organisatie Metropoolregio is verantwoordelijk voor 
het organiseren van het strategisch proces, gericht  
op gemeenschappelijke en gedragen besluitvorming 
door de gemeenten. 
Helmond blijft het belang benadrukken dat de 
Metropoolregio deze procesrol effectief invult door  
als onafhankelijk procesmanager te sturen op het 
proces en op strategische keuzes \ doelstellingen. 

  

 Regionale aanpak 
Bij het uitwerken van thema’s in het Werkprogramma 
2021 en in producten, zoals de RES dient ook 
zorgvuldig afgewogen te worden of en welke 
onderdelen regionaal opgepakt moeten worden. 

  

 Proces mogelijke samenwerking 4GR 
Ook blijft het van belang te bezien of op het vlak van 
bedrijfsvoering efficiency voordelen mogelijk zijn, 
bijvoorbeeld door samenwerking met de drie andere 
Gemeenschappelijke Regelingen GGD, 
Omgevingsdienst, en Veiligheidsregio. 

De directeuren van de GGD, Metropoolregio, 
Omgevingsdienst en Veiligheidsregio hebben  
de opdracht opgepakt en hebben hierover  
advies uitgebracht. Het advies vergt nog nadere 
uitwerking en bestuurlijke afstemming met de 
andere drie Gemeenschappelijke Regelingen. 
Uiterlijk op 16 december a.s. leggen wij een 
voorstel aan het Algemeen Bestuur voor.   

 

Laarbeek Akkoord    
 Samenhang thema’s  

De concept-Begroting 2021 is in lijn met het 
Samenwerkingsakkoord 2019-2022. 
Laarbeek kan de beleidslijnen uit de concept- 
Begroting 2021 dus onderschrijven. Het is van belang 
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om de verschillende thema’s in samenhang te zien. 
Bij de uitvoering van de plannen is het belangrijk om 
op deze samenhang te letten. 

 Toetreding Bizob 
Gemeente steunt uw voornemen om toe te treden  
tot  Bizob. 
De samenwerking via Bizob zorgt voor een beter 
proces rondom inkoop en aanbesteding. Bijna alle 
gemeenten in de regio zijn aangesloten bij Bizob. 
Andere belangrijke partners als Brainport 
Development, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 
GGD Brabant Zuidoost en de Omgevingsdienst 
Zuidoost Brabant zijn ook al toegetreden tot Bizob. 
Het is niet meer dan logisch dat ook de 
Metropoolregio Eindhoven toe zal treden. 

 
 

 

 Coronacrisis 
De afgelopen twee maanden zijn wij als gemeenten, 
maar ook de Gemeenschappelijke Regelingen 
geconfronteerd met allerlei maatregelen, die 
genomen zijn in verband met de Coronacrisis.  
Laarbeek beseft dat hier ook extra kosten mee 
gemoeid zijn. Gemeente vraagt u om deze kosten 
goed en tijdig inzichtelijk te maken bij gemeente.  
Eveneens verneemt Laarbeek zo spoedig mogelijk 
door wie die gecompenseerd moeten worden.  

Tot op heden is de Metropoolregio Eindhoven  
niet geconfronteerd met kosten en uitgaven 
veroorzaakt door de Coronacrisis, die niet binnen 
bestaande budgetten opgelost zijn kunnen 
worden. 

 

 Indexering 
Laarbeek zou graag zien dat de verschillende 
Gemeenschappelijke Regelingen zoveel mogelijk een 
gelijke indexatie hanteren. Nu wordt geconstateerd 
dat hier verschillen in zitten. 

De Gemeenschappelijke Regelingen GGD, 
ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio 
Eindhoven hanteren dezelfde systematiek voor 
indexering van de inwonerbijdrage, echter 
hanteren hierbinnen een bij de aard en 
werkzaamheden van de organisatie passende 
weging van prijs- en loonontwikkeling. Deze 
methodiek is vastgelegd in de Beleidsnotitie 
Kaders P&C documenten, deel 1.  

 

 Gebruik van afkortingen 
Tenslotte merkt gemeente op dat het gebruik van 
afkortingen de stukken soms lastig leesbaar maakt. 
Laarbeek verzoekt u om de afkortingen, die niet 
algemeen bekend zijn toe te lichten in de stukken  
zelf en/of in een aparte bijlage, zodat de stukken 
toegankelijker zijn. 

Wij zullen hier bij een volgend aan u voor te 
leggen stuk zo veel mogelijk rekening houden. 

 

Nuenen c.a.  
 

De voorliggende begroting is in lijn met de afspraken 
over indexering en de Kadernota 2020.  
Dit geeft Nuenen c.a. geen aanleiding tot het maken 
van opmerkingen. 

  

 Proces mogelijke samenwerking 4GR 
Gemeente vindt het een positieve ontwikkeling dat de 
Metropoolregio Eindhoven samen met de 3 andere 

De directeuren van de GGD, Metropoolregio, 
Omgevingsdienst en Veiligheidsregio hebben  
de opdracht opgepakt en hebben hierover  
advies uitgebracht. Het advies vergt nog nadere 
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Gemeenschappelijke Regelingen onderzoekt of het 
gezamenlijk uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken op 
het terrein van P&O, algemeen bestuurlijke zaken en 
inkoop kan leiden tot efficiencyvoordelen.  
Nuenen c.a. is benieuwd naar de bevindingen. 

uitwerking en bestuurlijke afstemming met de 
andere drie Gemeenschappelijke Regelingen. 
Uiterlijk op 16 december a.s. leggen wij een 
voorstel aan het Algemeen Bestuur voor.   

Oirschot  
 

In te stemmen met de concept-Programmabegroting 
2021 Metropoolregio Eindhoven met de volgende 
zienswijze:  

  

 Ontwikkelingen Gemeentefonds  
Oirschot levert graag een bijdrage aan regionale 
samenwerking. Toekomstige wijzigingen van  
de herijking van het Gemeentefonds zal druk 
uitoefenen op de budgetten en de verdeling  
van lokale en regionale ambtelijke inzet. Gemeente 
zal daar per 2021 al op moeten anticiperen.  
Oirschot nodigt u uit met hernieuwde voorstellen te 
komen met betrekking tot de bijdrage aan de 
Metropoolregio en de eventuele lokale ambtelijke 
inzet aan de Metropoolregio-organisatie, tegen het 
licht van deze ontwikkelingen.  

De Metropoolregio Eindhoven is op de hoogte  
van de herziening verdeling Gemeentefonds 
per 1 januari 2022. Onder voorbehoud van 
parlementaire besluitvorming wordt meer 
duidelijkheid verwacht in de decembercirculaire 
2020.     

 

Reusel-De Mierden 
 

Algemene en bestemmingsreserves 
Een zienswijze in te dienen op de ontwerp-  
Begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven om 
terughoudend om te gaan met het aanleggen  
of ophogen van een algemene reserve en 
bestemmingsreserves. Na toevoeging aan de 
algemene reserve/bestemmingsreserve hebben  
de gemeenten dit geld niet meer ter beschikking. 

De spelregels met betrekking tot de Algemene 
Reserve en bestemmingsreserves zijn vastgelegd 
in de “Notitie Algemene reserve” en “Beleidsregels 
Reserves en voorzieningen” als onderdeel van de 
Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten opgesteld 
door de vier Gemeenschappelijke Regelingen 
GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en 
Metropoolregio.  
De Metropoolregio Eindhoven handelt conform 
deze door het Algemeen Bestuur vastgestelde 
spelregels.  

 

Someren   
 

Inwonerbijdrage / indexering  
Someren vindt dat de inwonerbijdrage voor 2021 niet 
verhoogd mag worden, gelet op de toekomstige 
financiële positie van Someren, die samenhangt  
met de financiële positie in het sociaal domein.  
Dit is ook al aangegeven in de brief van 13 mei 2019 
(zienswijze op concept-Programmabegroting 2020). 
Toen verzocht gemeente geen indexering toe te 
passen.  
 
Uit de concept-Programmabegroting 2021 blijkt dat de 
gemeentelijke bijdrage voor het begrotingsjaar 2021 
geïndexeerd wordt met 2,68 % overeenkomstig het 
besluit van het Algemeen Bestuur van  
18 december 2019.  
Someren doet daarom nu een dringend beroep om te 

De Begroting 2021 en de daarin gehanteerde 
indexering van de inwonerbijdrage is opgesteld 
conform de door het Algemeen Bestuur op  
18 december 2019 vastgestelde uitgangspunten. 
Uw oproep tot bezuinigen is helder, echter wij 
kunnen niet anders dan de door het Algemeen 
Bestuur vastgestelde uitgangspunten hanteren. 
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bezuinigen, zodat per saldo de inwonerbijdrage in 
2021 toch niet stijgt.  

 Proces mogelijke samenwerking 4GR 
Someren is blij met de toezegging dat onderzocht 
wordt hoe de vier grote regionale 
samenwerkingsverbanden efficiënter (lees: 
kostenbesparend) kunnen samenwerken. Maar dat 
vindt Someren niet genoeg.  
Enkel het instellen van een onderzoek naar 
kostenbesparing geeft immers nog geen garantie dat 
ook daadwerkelijk wordt bezuinigd in/vanaf 2021.  

De directeuren van de GGD, Metropoolregio, 
Omgevingsdienst en Veiligheidsregio hebben  
de opdracht opgepakt en hebben hierover  
advies uitgebracht. Het advies vergt nog nadere 
uitwerking en bestuurlijke afstemming met de 
andere drie Gemeenschappelijke Regelingen. 
Uiterlijk op 16 december a.s. leggen wij een 
voorstel aan het Algemeen Bestuur voor.   

 

 RHCE 
In 2017 bleek uit de aanbevelingen in het 
evaluatierapport over de regionale samenwerking dat 
het RHCe beter uit de Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio gehaald kan worden. 
Het is nu 2020. Someren spreekt waardering uit voor 
het vele werk dat door de Bestuurscommissie RHCe 
is verzet om het RHCe om te vormen naar een solide 
organisatie.  
Ook is er inmiddels een onderzoek gestart naar de 
positie van het RHCe, al verloopt dat traject helaas 
wel langzamer dan de gemeente graag wil.  
Voor Someren zijn namelijk een paar punten 
essentieel. Het betreft:  

Arena Consulting Group heeft eind 2017 vanwege 
de toenmalige problemen bij het RHCe onderzoek 
gedaan; in de rapportage daarover is als een van 
de verbeteropties aangegeven: ontvlechting van 
RHCe en Metropoolregio Eindhoven. Omdat het 
RHCe inmiddels adequaat functioneert is daar 
geen aanleiding meer voor. 
Er is thans niet sprake van enigerlei een ‘gestart 
of lopend onderzoek’ naar de positie van het 
RHCe.  
Het voornemen is om het Algemeen Bestuur over 
de stand van zaken aangaande het RHCe te 
informeren, en met het Algemeen Bestuur daar op 
30 september a.s. over te spreken. 
Zie ook het dienaangaande antwoord op de  
vragen van de gemeente Eindhoven. 

 

 1-(Continuering) goede dienstverlening aan 
deelnemende gemeenten  
De concept-Programmabegroting 2021 lijkt daarbij de 
conclusie te rechtvaardigen dat de dienstverlening 
van het RHCe aan de deelnemende gemeenten op 
het niveau van 2018-2019 blijft. Is die conclusie juist?  

De concept-Programmabegroting 2021 is 
toereikend voor het RHCe-voornemen om de 
kwaliteit van de dienstverlening aan de 
deelnemende gemeenten verder te doen 
toenemen. 
 

 

 2-Duidelijkheid (nieuwe) positie RHCe 
a. Op welke datum is de nieuwe positie van het RHCe 
    bekend?  
b. Wanneer is de eerste begrotingswijziging  
    daarover? 
c. Welke garanties krijgen wij daarvoor?  

a. Over de toekomst van het RHCe wordt het   
    Algemeen Bestuur (en daarmee de gemeenten)  
    eerdaags per brief geïnformeerd; overigens zal  
    niet sprake zijn van een ‘’nieuwe positie van het  
    RHCe’’.  
b. Naar huidig inzicht is er geen aanleiding voor  
    enigerlei begrotingswijziging. 
c. De Bestuurscommissie RHCe zal zich ook in de  
    toekomst maximaal inspannen om het RHCe  
    goed te laten functioneren. 

 

 3-Informatievoorziening en informatiebeheer  
vanaf 2021  
a. Hoe wordt concreet gezorgd voor adequate 
    en richtinggevende ondersteuning van de  
    deelnemende gemeenten bij (digitale)  

a. Zodra een gemeente vragen stelt of informatie  
    wenst over (digitale) informatievoorziening en  
    –beheer wordt door het RHCe binnen 48 uur  
    gezorgd voor een vlotte en adequate reactie. 
    Indien een gemeente ondersteuning nodig heeft  
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    informatievoorziening en –beheer in 2021?  
b. Welke garanties krijgen wij daarvoor? 

    bij de primaire taken van de gemeente,  
    waaronder de archiefzorg, zal het RHCe een  
    verzoek daartoe in behandeling nemen  
    (zogeheten verzoektaak).  
b. De Bestuurscommissie RHCe zal zich ook in de  
    toekomst maximaal inspannen om het RHCe  
    goed te laten functioneren. 

Son en Breugel  
 

Voor kennisgeving aannemen, geen zienswijze   

 Samenwerking 4GR / inwonerbijdrage  
Son en Breugel ondersteunt de zienswijze van  
Cranendonck.   
Het betreft in het bijzonder de beoogde 
samenwerking tussen de 4 Gemeenschappelijke 
Regelingen en het beteugelen van de jaarlijkse 
bijdrage van de gemeente aan uw 
Gemeenschappelijke Regeling. 

De directeuren van de GGD, Metropoolregio, 
Omgevingsdienst en Veiligheidsregio hebben  
de opdracht opgepakt en hebben hierover  
advies uitgebracht. Het advies vergt nog nadere 
uitwerking en bestuurlijke afstemming met de 
andere drie Gemeenschappelijke Regelingen. 
Uiterlijk op 16 december a.s. leggen wij een 
voorstel aan het Algemeen Bestuur voor.   

 

Valkenswaard  
28 mei raad - 
deze vergadering was  
niet rechtsgeldig 

Valkenswaard staat positief tegenover het voorstel 
van het Dagelijks Bestuur.  
Gemeente ziet geen aanleiding tot inhoudelijke op- of 
aanmerkingen op de Begroting zelf.  

  
 

 Inwonerbijdrage  
In de eerdere zienswijze op het Werkprogramma 
2020 heeft gemeente gewezen op de financiële 
posities van gemeenten – die staan onder druk –  
en dat het daarom niet wenselijk is om de 
inwonersbijdragen te gaan verhogen.  
De indexatie, die nu plaatsvindt is reëel gezien de 
stijging van de lonen. 

  

 Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling  
Valkenswaard wijst erop dat de Gemeenschappelijke 
Regeling aan actualisatie toe is.  
De afgelopen periode is er terecht veel aandacht 
geweest voor de herinrichting van de 
governancestructuur van de Metropoolregio 
Eindhoven. Daarbij was afgesproken dat de formele, 
juridische constructie, de Gemeenschappelijke 
Regeling zelf, op een later moment hierop aangepast 
zou gaan worden.  
Graag ziet gemeente dit in het komende 
begrotingsjaar 2021 nog aan de raden ter 
besluitvorming voorgelegd worden. 

Op 27 maart 2019 heeft Algemeen Bestuur  
het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en  
het Statuut Overlegorganen 2019 vastgesteld. 
Hiermee hebben we gekozen voor een nieuwe 
manier van werken. 
De Gemeenschappelijke Regeling hebben we nog 
niet aangepast, omdat we hebben afgesproken tot 
en met 2020 ervaring op te doen met deze manier 
van werken en we op basis daarvan in 2021 een 
gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
vaststellen.  
Het Dagelijks Bestuur komt hiertoe in de tweede 
helft van 2020 met een voorstel.  

 

 Begrotingswijzigingen  
Bij de voorgestelde aanpassing van de 
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio 
Eindhoven de huidige uitzonderingspositie,  
genoemd in artikel 35, lid 5, tweede volzin van de Wet 
gemeenschappelijke regeling, los te laten en zodanig 

Toegezegd is op de basis van opgedane 
ervaringen tot en met 2020 de 
Gemeenschappelijke Regeling in 2021 te wijzigen. 
Het Dagelijks Bestuur komt hiertoe in de tweede 
helft van 2020 met een voorstel. Wij zullen uw 
opmerking betrekken in deze actualisatie. 
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aan te passen dat bij elke begrotingswijziging de 
raden van de deelnemende gemeenten moeten 
worden geconsulteerd en ter uitvoering hiervan met 
een afzonderlijk voorstel naar deze gemeenteraden  
te komen. 

Veldhoven  
 

Kosten RHCE / grondslag indexering 
Over 2018 en 2019 heeft de Metropoolregio in beide 
jaren een positief resultaat behaald van ruim € 1 mln. 
Deze resultaten zijn veelal het gevolg van incidentele 
meevallers. 
Desondanks ontstaat het beeld dat de begroting  
voor Metropoolregio te hoog is. Met name voor 
het onderdeel RHCe. Hier is namelijk in 2019  
€ 437.000 overgehouden. 
In de begroting is aangegeven dat later dit jaar wordt 
besloten over het RHCe en dat dan ook de gevolgen 
voor de inwonerbijdrage aan bod komen.  
 
Veldhoven verwacht dat u de begroting voor het 
onderdeel RHCe waar mogelijk substantieel verlaagt. 
Dit om te voorkomen dat er grote overschoten 
ontstaan bij de Metropoolregio en om de kosten voor 
de gemeente te verlagen.  
 
Gemeente hecht eraan te benadrukken dat de 
systematiek van indexeren niet ter discussie staat.  
Gemeente doelt op de grondslag voor de indexering. 

Het al dan niet neerwaarts bijstellen van de 
inwonerbijdrage RHCe is afhankelijk van het 
bestuurlijk nog vast stellen toekomstscenario voor 
het RHCe. 
 

 

 Proces mogelijke samenwerking 4GR 
Veldhoven waardeert het initiatief om onderzoek  
te doen naar efficiencyvoordelen met de 
drie andere regiobrede Gemeenschappelijke 
Regelingen. Gemeente ziet uit naar de resultaten 
hiervan. 

De directeuren van de GGD, Metropoolregio, 
Omgevingsdienst en Veiligheidsregio hebben  
de opdracht opgepakt en hebben hierover  
advies uitgebracht. Het advies vergt nog nadere 
uitwerking en bestuurlijke afstemming met de 
andere drie Gemeenschappelijke Regelingen. 
Uiterlijk op 16 december a.s. leggen wij een 
voorstel aan het Algemeen Bestuur voor.   

 

Waalre  
 

Voor kennisgeving aangenomen  

Waalre ziet de doorvertaling van het 

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 er voldoende in 

terug. 

  

 Coronacrisis  

Gemeente wijst u erop dat u nog geen rekening heeft 

kunnen houden met de eventuele gevolgen en impact 

van de Coronacrisis voor deze samenwerking.  

Bij het vaststellen van de Begroting vraagt Waalre  

uw aandacht hiervoor. 

De Coronacrisis, waar de wereld op dit moment 
mee wordt geconfronteerd heeft ook invloed op  
de activiteiten van de Metropoolregio Eindhoven.  
 
De organisatie volgt hierin de maatregelen en 
richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM. 
Het pand aan de Raiffeisenstraat is nog gesloten 
voor publiek, medewerkers werken nog steeds zo 
veel mogelijk vanuit thuis. Voor wat het RHCe 
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betreft zijn maatregelen getroffen, waarmee 
archiefstukken fysiek toegankelijk blijven.  
De organisatie is nu druk bezig het pand en de 
werkprocessen zodanig in te richten dat indien er 
toestemming komt weer vanuit kantoor te mogen 
werken, aan alle veiligheidsmaatregelen voor 
zowel medewerkers als bezoekers wordt voldaan. 
 
De Metropoolregio Eindhoven wordt financieel niet 
getroffen door de crisis aangezien de organisatie 
rechtstreeks middelen ontvangt van de 
deelnemende gemeenten in de vorm van een 
inwonerbijdrage. Hierdoor kan de Metropoolregio 
aan alle financiële verplichtingen blijven voldoen.  

 Gemeente kijkt uit naar de verdere  
uitwerking van deze Begroting in het Werkprogramma 
voor 2021 en wenst u veel succes met de vaststelling 
en verdere uitwerking van deze Begroting. 

  

 
 


