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Aan het Algemeen Bestuur,
Hierbij treft u ter vaststelling aan de concept-Begroting 2022 van de Metropoolregio Eindhoven. Het
betreft de vierde en laatste begroting op basis van ons kader, het Samenwerkingsakkoord 2019-2022.
Ons akkoord waarmee we het unieke economische profiel wat is opgebouwd, verder hebben
uitgebouwd. Onze regio hoort, als mainport van Nederland op een aantal deelterreinen tot de absolute
wereldtop. Dit succes vraagt continu slagvaardigheid van de samenwerking van ons als 21 gemeenten
binnen de Metropoolregio.
Kaders bij het opstellen van de begroting
Het opstellen van de concept-Begroting en deze ter zienswijze voorleggen aan de raden van de
deelnemende gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven is een verplichting vanuit de Wet
Gemeenschappelijke Regeling. Hiertoe is u deze concept-Begroting 2022 op 11 maart 2021
toegezonden. De concept-Begroting is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV), Kadernota Begroting 2022 (vastgesteld door uw bestuur op
16 december 2020) en de kaders vanuit de Beleidsnota Kaders P&C documenten opgesteld door de
vier gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, GGD Zuidoost Brabant,
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Metropoolregio Eindhoven.
Inwonerbijdrage Metropoolregio Eindhoven
De concept-begroting 2022 betreft voortzetting van de werkprogramma’s 2021 van de werkorganisaties
Metropoolregio Eindhoven en het RHCe. De inwonerbijdrage Regionale opgaven, Brainport
Development en RHCe zijn conform Kadernota Begroting 2022 verhoogd met 1,77% ten opzichte van
de bijdragen 2021.
De bijdrage Stimuleringsfonds is conform vigerend beleid niet geïndexeerd, de stijging van het aantal
inwoners ten opzichte van 2021 (+ 3.755) is wel verrekend.
Effectiviteit en efficiency
Wij zijn ons erg bewust van de financiële druk die er momenteel ligt op de gemeenten. Binnen de
Metropoolregio Eindhoven werken we altijd aan het maximaliseren van de efficiency en effectiviteit.
Sinds de transformatie van het oude SRE naar het MRE is bijna € 1 miljoen bespaard op de
bedrijfsvoering. Hiermee heeft de organisatie, zoals ook eerder gemeld aan de gemeenteraden, de
grenzen van efficiency bereikt en zijn er geen mogelijkheden meer tot kostenreductie. Dit geldt ook in de
samenwerking met de andere drie gemeenschappelijke regelingen waar, in lijn met de afgelopen jaren,
wordt ingezet op intensivering van verdere samenwerking.
Gezien de regionale opgaven ligt er een evenwichtige begroting. In het kader van de doorontwikkeling
van het samenwerkingsakkoord gaan we met elkaar in gesprek over het verder optimaliseren en
efficiënt maken van de samenwerkingsprocessen en het concreter krijgen van de resultaten. Voor wat
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betreft dit laatste staan de gemeenten daar zelf voor aan de lat. Wij roepen u dan ook op hier
gezamenlijk verder inhoud aan te geven.
Werkprogramma 2022
De Metropoolregio Eindhoven heeft een reeks urgente opgaven om de economische en
maatschappelijke doelen expliciet te ondersteunen. Als nadere uitwerking van deze concept-begroting
stellen we jaarlijks een werkprogramma op wat invulling geeft aan deze bovenlokale opgaven. Vanaf de
2e helft van 2021 zal, in samenwerking met alle gemeenten, dan ook weer gestart worden met het
opstellen van het Werkprogramma 2022 om onze urgente opgaven op de thema’s economie, transitie
landelijk gebied, energietransitie en mobiliteit verder inhoud te geven. Het concept-Werkprogramma
2022 wordt eind 2021 voor zienswijzen aangeboden.
Zienswijzen gemeenteraden
Ter voorbereiding op het geven van een reactie op de concept-Begroting 2022 hebben de vier
gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, GGD Zuidoost Brabant,
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Metropoolregio Eindhoven dit jaar weer een tweetal
bijeenkomsten georganiseerd waarin college- en gemeenteraadsleden de mogelijkheid is geboden
informatie in te winnen over de betreffende begrotingen. Deze hebben plaatsgevonden op 12 en 21 april
2021 en zijn zowel door de gemeenschappelijke regelingen als door deelnemers als zeer positief
ervaren.
Bijgaand treft u in de vorm van een reactienota de gemeentelijke reacties aan op de concept-Begroting
2022, inclusief de antwoorden. Deze nota wordt in het kader van de vaststelling van de conceptBegroting 2022 behandeld in uw vergadering van 30 juni 2021.
De Commissie van Advies voor Financiën vergadert op 9 juni 2021 over dit voorstel. Het advies van het
overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht.
Eindhoven, 21 juni 2021
Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
de voorzitter a.i.,
mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel.
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de secretaris,
mevrouw drs. J. Wiggers.

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 21 juni 2021;
gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 9 juni 2021
BESLUIT
de concept-Begroting 2022 Metropoolregio Eindhoven vast te stellen
Eindhoven, 30 juni 2021
Het Algemeen Bestuur,
de voorzitter a.i.,
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de secretaris,

