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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Alle gemeenten
zijn vertegenwoordigd. Steven Kraaijeveld / Eersel en Marcel Delhez / Veldhoven worden
respectievelijk vervangen door Léon Kox en Ad van den Oever.
Michiel van Veen / Gemert-Bakel en Stef Luijten / Bergeijk zijn voor het eerst aanwezig.
De voorzitter heet hen welkom.

2. Vaststelling agenda voor deze vergadering
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Aansluitend aan de openbare vergadering zal in
beslotenheid gesproken worden over de stand van zaken van het dossier Landgoed Gulbergen.

3. Vaststellen notulen vergadering 18 maart 2020 en overzicht Toezeggingen
De vergadering stelt de notulen ongewijzigd vast.
Overzicht Toezeggingen
Samenwerking Gemeenschappelijke Regelingen
In de vergadering van 18 december 2019 heeft het Algemeen Bestuur de opdracht gegeven te
onderzoeken of het mogelijk is in onderling overleg meer efficiency bij de vier grote regionale
Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio)
te bewerkstellingen.
De directeuren hebben hierover een 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 u voor. [Actie: 4GR / Metropoolregio]
Meerjarenfinanciering Brainport Development NV 2021-2024
In de vergadering van 18 december 2019 is ook toegezegd dat het Dagelijks Bestuur Brainport
schriftelijk zou verzoeken een gecomprimeerd overzicht van hetgeen Brainport in het verleden
betekend heeft aan te leveren. Met een doorkijk naar de toekomst, waarom er gecontinueerd
wordt en wat we met de continuering van de financiering willen bereiken.
De Metropoolregio heeft bij de aanbieding van de Begroting 2021 voor zienswijzen een notitie
over Brainport Development gevoegd. Daarbij is aangegeven dat aanvullende informatie, zoals
jaarplannen en jaarverslagen naar behoefte kunnen worden opgevraagd bij het Secretariaat van
de Metropoolregio. [Actiepunt is afgehandeld]
De vergadering neemt de stand van zaken voor kennisgeving aan.

4. Voorstel Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken
Interbestuurlijk toezicht
Brief Provincie van 23 maart 2020 over Interbestuurlijk toezicht: Beleidskader 2020-2023
en Uitvoeringsprogramma 2020
Brief Provincie van 28 april 2020 over Interbestuurlijk toezicht: Jaarverslag 2019
Mededelingen
Samenstelling Adviesgroep Stimuleringsfonds Metropoolregio
Vanwege functiewijzing van één van de zittende leden en het terugtreden van een ander zittend lid, heeft
het Dagelijks Bestuur onlangs besloten om de heren Serge van de Brug (wethouder gemeente Helmond),
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Jos van Bree (burgemeester Geldrop-Mierlo) en Eddy Allefs (CTO HighTechXL) te benoemen als leden
van de Adviesgroep Stimuleringsfonds. De invulling van drie zetels vanuit de overheidsgeleding is een
tijdelijke. Op termijn zal ook de overheidsinbreng weer naar twee vertegenwoordigers worden
teruggebracht.
Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling
Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur op basis van een herijkingsproces van de samenwerking
in de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Statuut Overlegorganen
2019 vastgesteld. Echter de Gemeenschappelijke Regeling is nog niet aangepast, omdat is afgesproken
tot en met 2020 ervaring op te doen met deze manier van werken en we op basis daarvan in 2021 een
geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling vaststellen. Daarbij is aangegeven dat het Dagelijks
Bestuur hiertoe in de tweede helft van 2020 met een voorstel komt.
Op dit moment wordt er vanuit het Rijk gewerkt aan aanpassing van de Wet
gemeenschappelijke regelingen. Momenteel is er nog onvoldoende zicht op de uitkomsten m.b.t.
deze wet. Daarbij streven wij ernaar om de aanpassingsprocedure van de vier grote regionale
samenwerkingsverbanden te stroomlijnen en gezamenlijk aan de gemeenten voor te leggen. We
willen voorkomen dat we in korte tijd twee keer naar de gemeenteraden gaan voor aanpassing van
de Gemeenschappelijke Regeling. Dit vraagt om aanpassing van de eerder met elkaar afgesproken
termijn. Wij komen in het najaar van 2020 met een aangepast procesvoorstel. [Actie: Metropoolregio]
Het Algemeen Bestuur neemt de ingekomen stukken en mededelingen voor kennisgeving aan.

5. Voorstel vaststellen Jaarrekening 2019 Metropoolregio
De portefeuillehouders adviseren positief over de Jaarrekening 2019.
Over het voorstel over de bestemming van het jaarresultaat 2019 is in de Commissie van advies
voor financiën naar voren gekomen dat er op zichzelf draagvlak is voor een regionaal herstelplan,
mits dit concreet en aantoonbaar van meerwaarde is, maar dat er verschillende opvattingen zijn
over de wijze van financiering en de rechtmatigheid van het in een reserve onderbrengen van het
jaarresultaat 2019. Hierop is het voorstel op het onderdeel resultaatbestemming aangepast. De
leden hebben het aangepaste voorstel ontvangen.
Bestemming jaarresultaat 2019 voor Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat
De voorzitter geeft aan dat het Dagelijks Bestuur uitgebreid heeft gesproken over het voorstel
bestemming Jaarresultaat 2019. Geconcludeerd werd dat de som der delen een bedrag van
1,2 miljoen euro oplevert, waarmee je veel meer effort kan leveren voor deze regio in Coronatijd
dan dat deze middelen terugvloeien en we deze vervolgens weer terug moeten halen bij de
individuele gemeenten. Ook dat heeft te maken met efficiency. Het Dagelijks Bestuur stelt zich ten
opzichte van het voorstel neutraal op, want het is aan de Gemeenschappelijke Regeling (21
gemeenten) hierover een besluit te nemen. De Taskforce en de Commissie van advies voor
financiën hebben het voorstel ook besproken. Verder is een amendement aangekondigd.
Namens de Taskforce Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat licht Remco Bosma /
Bladel het voorstel toe. Het Dagelijks Bestuur heeft de bestuurlijk trekker Stijn Steenbakker gevraagd
om samen met mensen uit de subregio’s na te denken over een Herstelaanpak. Betrokken zijn
Stijn Steenbakkers, Daan de Kort, Paul van Nuenen, Remco Bosma, Theo Geldens,
Tony Meulensteen en Piet Machielsen. Wat zou je kunnen doen om de economie te versterken,
omdat Corona onze maakindustrie ook behoorlijk heeft geraakt? We hebben een historie dat we
toch uit een crisis kunnen komen. Het raakt niet alleen de grote bedrijven, maar ook de MKB.
De Taskforce is aan de gang gegaan met de Herstelaanpak, dat gaat over een drietal punten:
1) opleiden en omscholen, 2) digitaliseren van onderwijs en MKB en 3) kennisdelen en
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samenwerken. Voor deze drie lijnen is een aanbod gemaakt voor een Herstelaanpak. Doel is
niet het geld op te maken, maar als er verzoeken zijn open te stellen zodat daarop kan worden
ingetekend en er een kwalitatieve beoordeling is. Eerder is het verzoek gekomen om de aanpak te
concretiseren, dat is ook gebeurd. Punt is dat we verder kunnen gaan, maar we vooral eens even
willen kijken wat er komt. Aanvankelijk is de planning het rekeningresultaat, dat nu beschikbaar is
daarvoor te gebruiken. Daarover moet wel een besluit worden genomen. Punt is dat als we hierover
op de huidige manier gaan besluiten, dat pas in december kan en dat is negen maanden na de
crisis. Dat is mosterd na de maaltijd. Remco Bosma verzoekt daarom deze middelen binnen de
Metropoolregio vast te houden en ze nu beschikbaar te stellen. Als je dat niet doet, waarom doen
we het dan nog? We hebben de traditie om er samen voor te gaan. Laten we dat nu ook doen!
Hans Ubachs geeft aan dat Best tegen dit voorstel is. Best gaat er vanuit dat het geld dat over is
terug naar de gemeenten gaat. Op dit moment ligt er geen goed plan. Geld dat teruggaat uit de
samenwerking blijft in de gemeente Best beschikbaar voor samenwerking. Op het moment dat er
een goed plan ligt, dan kan zeker worden beslist dat geld weer terug te geven. Nu moet voorkomen
worden dat we tegen onze eigen regels in handelen. De vier grote regionale Gemeenschappelijke
Regelingen hebben afgesproken dat het geld dat over is teruggaat naar de gemeenten. Het is niet
juist hiervan af te wijken.
Joan Briels stelt dat gemeente Laarbeek de insteek ondersteunt, dat de som der delen het meest
belangrijk is. Laarbeek stelt de Herstelaanpak, hoewel onvoldoende concreet, in zichzelf niet ter
discussie. Gemeente stelt voor hieraan wel een voorwaarde te verbinden, die verwoord is in het
amendement dat Joan Briels hiermee indient:
“Ondergetekende stelt voor het ontwerp-besluit, dat bij dit voorstel hoort, aan te vullen als volgt:
Invoegen nieuw beslispunt 5:
Voor een definitief besluit genomen wordt de Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat
te onderwerpen aan de voorhangprocedure met de 21 gemeenteraden conform artikel 25 van de
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven en hierbij zowel de wenselijkheid als de
inhoud van de voorgestelde Herstelaanpak te consulteren.”
Dit amendement wordt ingediend, omdat in artikel 25, lid 1 van de Gemeenschappelijke
Regeling nadrukkelijk is aangegeven, dat deze besluiten voorgelegd moeten worden via een
voorhangprocedure aan de raden. In artikel 5 is een restrictie genoemd, dat als sprake is van
spoed we daar als Algemeen Bestuur aan voorbij kunnen gaan. Maar omdat in het voorstel is
aangegeven dat de definitieve besluitvorming over de Herstelaanpak vooruit wordt geschoven en
later dit jaar plaatsvindt, denkt gemeente Laarbeek dat er ruimte is. Het moet en kan.
Hiermee wordt niet gezegd dat het geld nu terug moet vloeien. Het voorstel is deze middelen
vooralsnog bij de Metropoolregio te houden. Daar tornt gemeente niet aan, zoals aangegeven wel
onder een conditie.
Het meest belangrijk is dat de raden terecht kritisch zijn ten opzichte van de Gemeenschappelijke
Regeling waar we deel van uitmaken. Het past dan ook niet om deze resultaatbestemming zonder
consultatie van de raden door te voeren. Bovendien hebben en ervaren alle gemeenten de financiële
uitdaging, die de Coronacrisis met zich mee heeft gebracht.
Tot slot roept Joan Briels de evaluatie van de samenwerking in de Metropoolregio in herinnering,
waarbij gemeenteraden hebben aangegeven te veel op afstand te staan en te weinig zeggenschap
en actieve betrokkenheid te ervaren. Het voorstel dat nu voorligt doet geen recht aan het gegeven
dat onze raden op afstand staan en dat we nu de mogelijkheid hebben om ze actief te betrekken.
Joan Briels roept het Algemeen Bestuur daarom op dit amendement te ondersteunen.
Hans Gaillard / Son en Breugel geeft aan het hiermee helemaal niet eens te zijn. Gelukkig biedt
de Gemeenschappelijke Regeling de mogelijkheid om in geval van spoed spoedig te handelen en
gelden beschikbaar te stellen. Hans Gaillard verwijst naar wat op Rijksniveau is gebeurd. Voor
90 miljard is ruimte gezocht om in hele grote vaart met name ook ondernemers in staat te stellen om
te overleven. Hans Gaillard denkt dat de regio met het weinige dat wij nu kunnen doen met dit
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jaarrekeningresultaat gewoon mee moeten doen. We moeten ervoor zorgen dat Remco Bosma
en zijn mensen daar een hele goede bestemming voor vinden. Uit de praktijk weet Hans Gaillard
dat op Ekkersrijt er nogal wat ondernemers zijn, die flink getroffen zijn door de Coronacrisis.
Hans Gaillard vindt het geen pas geven, daar nu heel moeilijk over te doen. De raad van Son en
Breugel zat oorspronkelijk ook op de lijn, dat dit geld terug moet. We hebben het gezamenlijk over
ruim een miljoen. Op het niveau van Son en Breugel heb je het over 20 duizend euro. Hans Gaillard
roept het Algemeen Bestuur op te kiezen voor dat miljoen.
Dilia Blok / Someren stelt dat het college nog niet heeft gereageerd op de stukken. Dat maakt wel
dat Someren sympathie heeft voor de Herstelaanpak. Vorig jaar heeft de raad echter de opdracht
meegegeven de inwonerbijdrage niet te verhogen en niet te indexeren. De bijdrage is wel
geïndexeerd en nu er een overschot is, zal het u niet verbazen dat de raad aangeeft, dit geld toch
terug te willen hebben.
Als gekeken wordt naar de opbouw van het overschot, dan ligt het in de rede dat we dit jaar (2020,
lopende het jaar), dat overschot hebben (het gaat over niet ingevulde vacatures etc.), terwijl we toch
onze inwonerbijdrage geïndexeerd / verhoogd hebben voor 2020. De sterke indruk bestaat dat er
ook in 2020 budget beschikbaar is om evt. lopende het jaar (en dan heb je niet de discussie over
teruggave) dat geld in het jaar, waarin de crisis optreedt in ieder geval beschikbaar te hebben. Daar
staat gemeente Someren sympathiek tegenover, maar de middelen van 2019 willen we gezien de
eerdere reacties toch graag terug laten vloeien naar de gemeenten.
Maarten Houben / Nuenen c.a. geeft aan dat het amendement vanuit Nuenen c.a. geen steun zal
krijgen, omdat de gemeente het voorstel van het Dagelijks Bestuur volledig ondersteunt en daarbij
het Dagelijks Bestuur zelfs wil oproepen tot daadkracht en tempo. De ondernemers hebben het nu
ook echt nodig en niet in oktober. Als u dit zo meteen gaat uitvoeren, dan heeft Nuenen c.a. het
verzoek naast tempo en daadkracht ook aandacht te hebben voor de MKB, de traditionele economie,
die onze steun hard nodig heeft met nadruk op het punt opleiden. Het digitaliseren van het MKB kan
een heel mooi middel zijn, maar geen doel. Laten we met elkaar vlot de handschoen oppakken en
het voorstel omarmen en vanavond nog aan de slag gaan om onze ondernemers te steunen.
Jan Brenninkmeijer geeft aan dat gemeente Waalre de aanpak van Laarbeek steunt en verrast te zijn
door de stoom, die er opeens opgezet is. Terwijl eerder is gezegd, dat we het even uitstellen naar
het najaar, waar de gemeente in principe voor was. Waalre is niet tegen een Herstelaanpak, maar
dan moet het wel fatsoenlijk uitgewerkt zijn en moet duidelijk zijn waar dat geld naartoe zou kunnen
gaan. Nu dit zomaar bestemmen vindt de gemeente een brug te ver en ook dat de raad daarbij
overgeslagen wordt. Gemeente Waalre steunt het amendement wel.
Roland van Kessel / Cranendonck sluit zich aan bij de woorden van Jan Brenninkmeijer. Ook
Cranendonck ziet veel sympathie in het amendement dat door Laarbeek is ingediend. Dat doet ook
recht aan de discussie, die in de raad van Cranendonck heeft plaatsgevonden. Cranendonck is zeker
niet tegen een plan, maar de inhoud daarvan is wel belangrijk. Gemeente wil daarbij ook de raden
betrekken.
Hubert Vos stelt dat Asten akkoord is met een Herstelaanpak en met het amendement van
Laarbeek. Gemeente pleit ervoor vanuit Metropoolregioverband een link te trekken naar de
subregio’s, waardoor je daar ook iets herstellen kunt.
Stef Luijten brengt in dat Bergeijk als doel heeft zo snel mogelijk in te grijpen bij de crisis en steunt
daarom het voorstel van de heer Bosma. Gemeente vindt het daarbij belangrijk dit samen te doen,
omdat we samen meer kunnen bereiken dan losse delen (multiplier). Colleges en Algemeen Bestuur
moeten indien snel moet worden gehandeld, dit later kunnen uitleggen aan de raden.
Geldrop-Mierlo steunt de Herstelaanpak, aldus Jos van Bree. Wel het verzoek in de nadere
uitwerking ook breder te kijken, dan alleen de economie. Er zijn meer sectoren geraakt. Wellicht is
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het ook interessant te kijken of we daar een stimulering kunnen inzetten. Geldrop-Mierlo steunt
het amendement niet, omdat dat vertragend werkt. We hebben juist snelheid nodig in plaats van
vertraging.
Frank Rombouts geeft aan dat Reusel-de Mierden akkoord is met de Herstelaanpak en met spoed
wordt gevraagd zo snel mogelijk in te zetten, daarom is gemeente ook tegen het amendement.
Heeze-Leende steunt de Herstelaanpak en het is reeds teruggekoppeld met de gemeenteraad, stelt
Paul Verhoeven. Als we snel willen werken, dan kan dat ook.
Léon Kox brengt in dat Eersel het vlammende betoog van Remco Bosma ondersteunt. Gemeente
heeft er vertrouwen in dat de concreetheid snel zal volgen met goede plannen. Gemaand wordt tot
tempo.
Gaby van den Waardenburg geeft aan dat Helmond het amendement van Laarbeek niet kan
steunen. Gemeente vreest dat een voorhangprocedure het proces ernstig gaat vertragen. We willen
juist snelheid. Vandaar dat gemeente Helmond de Herstelaanpak steunt, maar niet het amendement.
Gemeente Eindhoven ondersteunt het pleidooi van Remco Bosma. Ook wordt de aanpak voor het
herstel van harte ondersteunt zeker in deze Coronatijd, aldus Monique List. Gemeente steunt het
amendement niet, omdat nu gehandeld moet worden. Dus vaart maken met het plan. Het
amendement kan mogelijk tot vertraging leiden. En dit is een dusdanig uitzonderlijke situatie.
Ook Veldhoven steunt de Herstelaanpak en de crisis vraagt om snelheid en dat wordt erin geboden,
brengt Ad van den Oever in.
Anton Ederveen / Valkenswaard neemt afstand als het gaat om het vertragen van de Herstelaanpak.
Niet moet worden vergeten, dat deze samenwerking van de gemeenteraden is en draagvlak is
noodzakelijk. De raad van Valkenswaard heeft aangegeven er iets van te willen vinden. Gemeente
steunt daarom het amendement van Laarbeek.
Hilko Mak: Gemeente Deurne volgt het voorstel.
Best en Someren geven aan het amendement van Laarbeek ook te steunen.
Remco Bosma / Bladel reageert kort. Dank voor de reacties. Er is steun voor een spoedige
aanpak, maar ik concludeer ook dat redelijk kritisch wordt gesproken over de inhoud van zo’n plan.
Ook gaat het over de procedure en de manier waarop je een raad betrekt, dat speelt mee in de
besluitvorming. Dat is een valide argument, maar het betreft nu een verbijzonderde situatie, waarbij
urgentie en daadkracht tonen ook heel belangrijk zijn. Het zou ook goed zijn om zelf in de eigen
gemeenteraad het vertrouwen uit te stralen wat je in een Gemeenschappelijke Regeling doet.
We mogen er kritisch op zijn. We kijken naar dat wat mis gaat, maar kijk ook naar wat positief is.
In dit geval wordt veel bezwaar geuit op de procedure. Mogelijk wijken we dan te veel van het doel
af. Het doel staat voorop.
Remco Bosma vraagt het Dagelijks Bestuur met het oog op de bezwaren op de procedure te bezien
hoe de verkoop van de Metropoolregio goed blijft gaan. Dat vereist ook continue aandacht. Waar
zitten er spanningen in, waar kunnen we mee helpen? We moeten in algemene zin met elkaar
verder. Samen komen we verder!
De voorzitter concludeert dat 7 gemeenten hebben aangegeven voor het amendement van Laarbeek
te zijn. De overige gemeenten zijn tegen.
Naar aanleiding van de vraag van de voorzitter geeft Joan Briels aan het amendement graag in
stemming te willen brengen. Wanneer en door wie wordt de definitieve Herstelaanpak vastgesteld?
De secretaris geeft aan, dat uiterlijk in de vergadering van het Algemeen Bestuur van december
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2020 een definitief besluit over het vrijmaken van de middelen voor de Herstelaanpak breed
economisch Vestigingsklimaat zal worden genomen. Aan de andere kant wordt de oproep gedaan
voor versnelling.
De voorzitter brengt het amendement van Laarbeek in stemming (meerderheid uitgebrachte
stemmen) met het verzoek daarbij een stemverklaring te geven. Voor het voorstel over de
bestemming van het jaarresultaat 2019 geldt een gekwalificeerde meerderheid.
Stemming amendement gemeente Laarbeek
Stemverklaringen
Anton Ederveen / Valkenswaard – Aangezien het van belang is onze gemeenteraden in positie
te houden als eigenaar van de Metropoolregio ben ik voor het amendement.
Jan Brenninkmeijer / Waalre – Wij willen graag de gemeenteraden in positie brengen. We zijn niet
tegen het Herstelplan als dat verder uitgewerkt wordt en zien graag dat later besloten wordt. Daarom
zijn wij voor het amendement.
Dilia Blok / Someren – Insgelijks
Roland van Kessel / Cranendonck – Idem. De gemeenteraad in positie brengen.
Hubert Vos / Asten – Idem
Hans Ubachs / Best – Idem
Frank van der Meijden / Laarbeek en lid Dagelijks Bestuur – Frank van der Meijden stelt zich in
een ongemakkelijke positie te bevinden. Frank van der Meijden steunt Joan Briels, maar kan zich
niet permitteren om hetgeen in het Dagelijks Bestuur is afgesproken te overrulen. Daarom zal
Frank van der Meijden geen stem uitbrengen.
Voor het amendement van Laarbeek zijn: Waalre, Valkenswaard, Someren, Laarbeek, Cranendonck,
Best en Asten. Met 13 stemmen voor en 26 stemmen tegen is het amendement van Laarbeek
verworpen.
Stemming bestemming jaarresultaat 2019 voor Herstelaanpak breed economisch
vestigingsklimaat
De voorzitter brengt het voorstel over bestemming van het jaarresultaat 2019 voor Herstelaanpak
breed economisch vestigingsklimaat in stemming met het verzoek daarbij een stemverklaring te
geven.
Stemverklaringen
Dilia Blok – Someren wordt geacht tegen te stemmen.
Hans Ubachs – Dat geldt ook voor Best.
Joan Briels – Dat geldt ook voor Laarbeek.
Roland van Kessel – Dat geldt ook voor Cranendonck, omdat het amendement niet is aangenomen.
Jan Brenninkmeijer – Dat geldt ook voor Waalre.
Hubert Vos / Asten geeft aan een opmerking te hebben gemaakt over de link met de subregio’s
vanuit de Herstelaanpak, daarom zal Hubert Vos voor de Herstelaanpak stemmen.
Voor de bestemming van het jaarresultaat 2019 voor de Herstelaanpak breed economisch
vestigingsklimaat zijn: Valkenswaard, Son en Breugel, Reusel-De Mierden, Oirschot, Nuenen c.a.,
Veldhoven, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Deurne, Bladel, Bergeijk, Eersel,
Eindhoven, Asten en Helmond. Met 32 stemmen voor en 9 stemmen tegen is het voorstel over de
bestemming van het jaarresultaat 2019 voor Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat
aanvaard.
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De voorzitter zegt toe dat de gemaakte opmerkingen zoveel mogelijk mee zullen worden genomen
in de verdere uitrol van de Herstelaanpak. [Actie: Taskforce / Metropoolregio]

Gemeenten

Bestemming jaarresultaat
2019 voor Herstelaanpak
breed economisch
vestigingsklimaat
Beslispunten 3, 4 en 5

Amendement Laarbeek
voorhangprocedure
-meerderheid

-gekwalificeerde meerderheid
Asten
Bergeijk
Best
Bladel
Cranendonck
Deurne
Eersel
Eindhoven
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Heeze-Leende
Helmond
Laarbeek
Nuenen c.a.
Oirschot
Reusel-De Mierden
Someren
Son en Breugel
Valkenswaard
Veldhoven
Waalre

Voor - 2 stemmen
Voor - 2
Tegen - 2
Voor - 2
Tegen - 2
Voor - 2
Voor - 2
Voor - 1
Voor - 2
Voor - 2
Voor - 2
Voor - 1
Tegen - 1
Voor - 2
Voor - 2
Voor - 2
Tegen - 2
Voor - 2
Voor - 2
Voor - 2
Tegen - 2

Voor - 2 stemmen
Tegen - 2
Voor - 2
Tegen - 2
Voor - 2
Tegen - 2
Tegen - 2
Tegen -1
Tegen - 2
Tegen - 2
Tegen - 2
Tegen - 1
Voor - 1
Tegen - 2
Tegen - 2
Tegen - 2
Voor - 2
Tegen - 2
Voor - 2
Tegen - 2
Voor - 2

Voorzitter
Vicevoorzitter
3e DB-lid

Voor - 1
Voor - 1
Geen stem uitgebracht
41 stemmen uitgebracht
75% = 30,75 stemmen voor

Geen stem uitgebracht
Geen stem uitgebracht
Geen stem uitgebracht
39 stemmen uitgebracht
50% = 19, 5 stemmen voor

Uitslag: 32 st voor/9 st tegen
Voorstel aanvaard

Uitslag: 13 st voor/26 st tegen
Amendement verworpen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten:
De Jaarrekening Metropoolregio Eindhoven 2019 vast te stellen overeenkomstig het voorgelegde
concept.
1. In te stemmen met begrotingsoverschrijdingen, zoals weergegeven op het “Verschillen overzicht
baten en lasten” met toelichting.
Onderschrijvend bij 3, 4 en 5 het belang van gezamenlijk optrekken in relatie tot de
Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat:
2.
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In afwachting van definitieve besluitvorming over de Herstelaanpak Breed Economisch
Vestigingsklimaat uiterlijk december 2020, het positieve saldo lopende rekening 2019 van de

werkorganisatie Metropoolregio Eindhoven ad € 602.634 tijdelijk onder te brengen in een nieuw
te vormen bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.
3. In afwachting van definitieve besluitvorming over de Herstelaanpak Breed Economisch
Vestigingsklimaat uiterlijk december 2020, het positieve saldo lopende rekening 2019 van het
RHCe ad € 436.701 tijdelijk onder te brengen in de nieuw te vormen bestemmingsreserve
Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.
4. Ter egalisatie van de in de exploitatie 2019 op het thema Energietransitie verantwoorde kosten
in het kader van de RES, een bedrag van € 172.805 vrij te laten vallen uit de
bestemmingsreserve Energietransitie en deze middelen tevens, in afwachting van definitieve
besluitvorming over de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat uiterlijk december
2020, tijdelijk onder te brengen in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Herstelaanpak
Breed Economisch Vestigingsklimaat.
5.

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven te mandateren de bestemmingsreserve
Energietransitie te mogen muteren met als doel de in de exploitatie verantwoorde kosten m.b.t.
energietransitie / RES te egaliseren.

6. Aanvullend op het besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2019 het saldo van
€ 490.000 in de bestemmingsreserve Fysiek domein terug te betalen aan de deelnemende
gemeenten, het meerdere in deze reserve per 31-12-2019 van € 15.448 eveneens terug te
betalen aan de deelnemende gemeenten. Als verdeelsleutel zal worden gehanteerd het aantal
inwoners zoals gebruikt in de Begroting 2019.

6. Voorstel vaststellen beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2020
Metropoolregio
Het Algemeen Bestuur besluit de beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2020
Metropoolregio vast te stellen.

7. Voorstel vaststellen Begroting 2021 Metropoolregio en Meerjarenfinanciering Brainport
Development NV 2021-2024
De portefeuillehouders financiën adviseren in algemene zin positief over het voorstel.
Mathijs Kuijken geeft een toelichting. Voor liggen de Begroting 2021 en onderdeel daarvan de
Meerjarenfinanciering Brainport Development NV 2021-2024. De begroting is opgesteld op basis van
de uitgangspunten, zoals we die in de vergadering van 18 december 2019 hebben vastgesteld. Het
betreft een primaire (technische) begroting, die voor 1 augustus a.s. bij de Provincie moet worden
ingediend. Nadat het werkprogramma is vastgesteld, volgt de definitieve begroting.
Frank Rombouts / Reusel-De Mierden geeft aan dat ondanks dat de gemeente geen zienswijze heeft
ingediend de raad heeft gevraagd in te brengen dat de gezondheidsparagraaf erg mager is.
Monique List stelt dat Eindhoven in zal stemmen met beide voorstellen. De raad heeft ook een
kanttekening meegegeven over het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. We zijn in afwachting
van de keuze van de toekomstscenario’s. De raden zullen betrokken worden bij de keuze, dat is heel
positief voor de toekomst. Met het oog op de planning van de raadsvergaderingen lukt het niet voor
1 september a.s. een zienswijze kenbaar te maken.
Dilia Blok sluit zich hierbij aan. Goed dat de raden worden betrokken, maar voor 1 september a.s.
heeft Someren geen raadsvergaderingen meer. Dilia Blok vraagt daarom iets meer tijd (maand
september).
Conform de zienswijze op de Begroting 2021 namens de raad Someren het pleidooi de uitgaven te
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beperken. We moeten allemaal een stapje terug, dat betekent voor de Gemeenschappelijke
Regelingen ook een stapje terug.
Roland van Kessel stelt dat Cranendonck graag had gezien dat het resultaat van de
bestuursopdracht samenwerking vier grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen sneller
bekend zou zijn, dan hadden we de uitkomst kunnen gebruiken voor de begroting. Het is aan
de ene kant slecht uit te leggen dat we geld overhouden, terwijl we niet de focus neerleggen bij
het terugbrengen van de ieder jaar stijgende kosten. Daarom kan Cranendonck niet instemmen.
Hans Gaillard geeft aan dat de gemeenteraad van Son en Breugel geen zienswijze heeft ingediend,
omdat zij vond dat de zienswijze van Cranendonck precies verwoorde wat zij ook vinden.
Hans Ubachs stelt dat Best tegen de Begroting 2021 stemt. Dat geldt niet voor de
Meerjarenfinanciering Brainport. De inwonerbijdrage zien we weer niet veranderen. Best is
inhoudelijk akkoord met de programma’s, maar niet met de begroting.
Niet akkoord met de Begroting 2021 Metropoolregio zijn de gemeenten Best, Cranendonck en
Someren. Het voorstel is hiermee aanvaard.
Het Algemeen Bestuur heeft besloten:
1. De concept-Begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven vast te stellen.
2. In te stemmen met het voor de periode 2021-2024 jaarlijks indexeren van de
inwonerbijdrage Brainport Development conform het percentage, waarmee de inwonerbijdrage
voor Metropoolregio Eindhoven – pijler Regionale opgaven wordt geïndexeerd.

8. Rondvraag en sluiting openbare vergadering
Besloten vergadering
Het bestuur is geïnformeerd over de stand van zaken van dossier Landgoed Gulbergen.
Het Algemeen Bestuur besluit de informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Volgende vergadering
Dit jaar zijn nog twee vergaderingen van het Algemeen Bestuur gepland op woensdag
30 september en 16 december a.s.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en wenst iedereen een mooi zomerreces en
sluit de vergadering.
###
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