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Geachte leden,
De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur vindt plaats op woensdag 30 september 2020
van 17.00 tot 18.00 uur. De uitnodiging heeft u reeds ontvangen.

Coronacrisis – digitaal vergaderen
In deze uitnodiging hebben wij aangegeven dat uw bestuur fysiek bijeenkomt in hotel Pullman Eindhoven
Cocagne. Echter gezien de forse toename in Coronabesmettingen en de vooruitzichten voor de komende
periode heeft het Dagelijks Bestuur gisteren in goed onderling overleg besloten om terughoudend te zijn
in het houden van fysieke vergaderingen. Alles overwegende hebben wij besloten uw vergadering van
30 september a.s. niet fysiek, maar digitaal plaats te laten vinden. Op basis van de agenda hebben we
de conclusie getrokken dat het mogelijk moet zijn om deze vergadering digitaal (via MS Teams) te laten
plaatsvinden. We beseffen dat dit niet de gewenste vorm van vergaderen is, maar we hopen op uw begrip.

Advies Commissie van advies voor financiën
De Commissie van advies voor financiën heeft op 16 september jl. een advies uitgebracht over
het concept-Voorstel Financiering Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat, dat op
30 september 2020 voorligt in uw vergadering. Deze commissie is vanwege alle voorbereidingen
vooruitlopend op de bespreking in het Dagelijks Bestuur gevraagd een advies uit te brengen.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli a.s. is aangegeven dat uiterlijk in
december 2020 een geconcretiseerd voorstel aan het Algemeen Bestuur zou worden voorgelegd.
Omdat in de vergadering van 1 juli jl. sterk is aangedrongen om tempo te maken, is dit voorstel voor
uw vergadering van 30 september a.s. geagendeerd, zodat na vaststelling zo snel mogelijk van start
kan worden gegaan met de uitvoering.
De Commissie van advies voor financiën heeft kennis genomen van de inhoudelijke aspecten van
de Herstelaanpak. De Herstelaanpak is een ‘levend’ product, waar continue aan wordt gewerkt. De
inbreng van de wethouders en ambtenaren is hierbij van groot belang.

Vervolgens is gevraagd advies uit te brengen over de financiële systematiek en de governance.
De commissie adviseert positief over:
•

•

Het ter beschikking stellen van de in de bestemmingsreserve Herstelaanpak gereserveerde
middelen. De middelen vallen hierdoor vrij binnen het Werkprogramma Metropoolregio,
thema Economie. Hiertoe wordt een begrotingswijziging opgesteld, die wordt verwerkt bij de
Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2020.
Het kader “Besteding en verantwoording inzet middelen”. De commissie heeft aan het Dagelijks
Bestuur wel meegegeven het bindend advies om te zetten in (bindend) advies.

Gehoord de Commissie van advies voor financiën ziet het Dagelijks Bestuur geen aanleiding het
concept-voorstel voor uw vergadering van 30 september 2020 aan te passen. Het voorstel (behorend bij
agendapunt 5 van uw agenda) treft u hierbij aan. Wij vragen uw begrip voor het later - dan gebruikelijk is toezenden van dit voorstel.
Eventuele ingekomen stukken en mededelingen (punt 4) zullen wij mondeling inbrengen in de vergadering.
Ik vertrouw erop u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,
de secretaris,
drs. J. Wiggers.
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