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Geachte leden,  

 

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur vindt plaats op woensdag 30 juni 2021  

van 17.00 tot 18.00 uur. Deze vergadering zal plaatsvinden in de Raadzaal van gemeente Helmond 

(Bestuurscentrum 2e etage, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond).  

Gezien de versoepeling van de Coronamaatregelen is ervoor gekozen fysiek bijeen te komen met  

in acht name van de 1,5 meter-regel. 

 

Advies Commissie van advies voor financiën 

De Commissie van advies voor financiën heeft op 9 juni jl. een advies uitgebracht over de Jaarrekening 

2020, Begroting 2022 en actualisatie methodiek indexering inwonerbijdrage. Ook heeft de commissie een 

algemeen advies meegegeven.  

 

Algemeen 

Efficiency en effectiviteit zijn terugkomende opmerkingen in de zienswijzen op de Begroting. De commissie 
erkent dat de grenzen binnen de organisatie van de Metropoolregio zijn bereikt. Dit is echter voor de 
gemeenteraden niet altijd goed zichtbaar. De commissie adviseert daarom dit meer explicieter te benoemen 
in de diverse stukken, zodat dit ook voor gemeenteraden duidelijk is. 
 

Jaarrekening 2020 (punt 6) 

De commissie adviseert positief over het voorstel, maar merkt op dat primair uitgangspunt bij een positief 

resultaat moet blijven het terugbetalen aan de gemeenten. Zorg wordt uitgesproken voor de toekomstige 

exploitatieruimte, die als gevolg van de afkoop erfpachtconstructie Attero / Landgoed Gulbergen negatief is 

geworden. 

NB In het voorstel, zoals besproken in de commissie was nog voorzien in een bestemming van een deel 

van het resultaat ten behoeve van de RES. Inmiddels is bekend geworden dat er een Rijksbijdrage komt 

voor de RES-regio’s, waardoor deze storting niet meer aan de orde is. 

 

Begroting 2022 (punt 9) 

De commissie adviseert positief over het voorstel.  
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Actualisatie methodiek indexering inwonerbijdrage (punt 10)  
De commissie adviseert positief over het voorstel. De commissie adviseert ook andere factoren, die van 
invloed zijn op de hoogte van de inwonerbijdrage zichtbaar te maken. Toegezegd is dit, indien hier sprake 
van is, op te nemen in de kadernota, waarin deze uitgangspunten worden vastgelegd. 
 
Gehoord de Commissie van advies voor financiën ziet het Dagelijks Bestuur geen aanleiding de 
desbetreffende voorstellen aan te passen.  
 
Aansluitend aan de openbare vergadering wordt u in beslotenheid bijgepraat over de stand van zaken  
dossier Landgoed Gulbergen. Daarnaast zal de presentatie over het Eindrapport Onderzoek Regionale 
Monitor Brede Welvaart korter zijn, zodat er meer tijd beschikbaar is om de agendapunten op een goede 
manier met elkaar te bespreken.  
 
Hiermee stuur ik u toe de aangepaste agenda. De laatste stukken voor uw vergadering: 

• Procesvoorstel afronding onderzoek Metropoolregio Eindhoven Brede Welvaart (punt 5),  

• Aangepast Voorstel vaststellen Jaarrekening 2020 Metropoolregio Eindhoven (punt 6), 

• Voorstel vaststellen beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2021 MRE (punt 7), 

• Voorstel vaststellen Begroting 2022 MRE (punt 9) en 

• Voorstel stand van zaken en procesvoorstel bestuurlijke positionering RHCe (punt 12) 

zijn ook beschikbaar op de website van de Metropoolregio Eindhoven en kunt u via deze link raadplegen. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet,   

 

namens het Dagelijks Bestuur 

van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

Jannet Wiggers, 

secretaris.    
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