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Voorstel: Vaststellen Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2021  

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 15 december 2021 

AGENDAPUNT 8 

Aan het Algemeen Bestuur, 

Voor u ligt de Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2021. In deze 
rapportage doen de werkorganisaties Metropoolregio Eindhoven en het Regionaal Historisch Centrum 
Eindhoven verslag over de voortgang in de financiële realisatie van de beleidsvoornemens, zoals 
opgenomen in de Programmabegroting 2021.  
 
De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

- Samenvatting 
- Inhoudelijke en financiële toelichting op de thema’s Economie, Mobiliteit, Energietransitie, 

Transitie landelijk gebied, Energietransitie, Bestuurlijke samenwerking, RHCe en Overhead.  
- Ontwikkelingen gedurende de verslagperiode m.b.t. het weerstandsvermogen en 

risicomanagement, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en onderhoud 
kapitaalgoederen. 

- Financiële totaalrecapitulatie, toelichting op de posten algemene dekkingsmiddelen, heffing 
VPB,  onvoorzien, mutatie in de reserves en reorganisatievoorziening SRE. 

- Realisatie uitvoering RHCe januari – september 2021. 
- Eerste wijziging Programmabegroting 2021 Metropoolregio Eindhoven. 

 
De belangrijkste zaken uit de rapportage zijn: 
 
ALGEMEEN 
 

- Op 12 november 2021 zijn door het demissionaire kabinet de maatregelen rondom het 
Coronavirus en de beperkingen die daarmee samengaan weer aangescherpt. Het devies is 
weer “werk thuis als het kan en op kantoor als het moet”. Metropoolregio Eindhoven geeft 
invulling aan deze oproep door weer zoveel mogelijk vanuit thuis te werken en bijeenkomsten 
digitaal te laten plaatsvinden. Voor wat betreft de publieksruimte/studiezaal verandert er niets, 
deze is op afspraak toegankelijk voor bezoekers op dinsdag en donderdag met inachtneming 
van de 1,5 meter afstand regel en het gebruik van een mondkapje. Fysieke archiefstukken zijn 
en blijven toegankelijk. 
 

- Bij het opmaken van de Jaarrekening 2021 worden de reorganisatievoorziening SRE en de 
bestemmingsreserves personele kosten in overeenstemming gebracht met de onderliggende 
verplichtingen per 31-12-2021. Deze mutaties hebben invloed op het exploitatiesaldo. Hiermee 
is in deze rapportage geen rekening gehouden. 
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METROPOOLREGIO EINDHOVEN        
 

- Tot en met de verslagperiode laat de werkorganisatie Metropoolregio Eindhoven een positief 
resultaat zien van ruim € 75.000, deels te verklaren door een voordeel op personele kosten en 
het niet volledig inzetten van het werkbudget Economie.  

- De inwonerbijdrage Regionale opgaven, Brainport Development en Stimuleringsfonds zijn 
volledig in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. 

- Op 29 juni jl. heeft het Hof Den Haag het arbitrale vonnis inzake de minderlevering brandbaar 
restafval 2015-januari 2017 nietig verklaard. De uitspraak hield tevens in dat Attero de door de 
Metropoolregio Eindhoven vooruitbetaalde naheffing moest terugbetalen. Dit is inmiddels 
gebeurd. Attero is tegen de uitspraak van het Hof in cassatie gegaan, wanneer deze procedure 
start is nog niet bekend. De looptijd van de procedure wordt ingeschat op 1,5 jaar.  
 
Instellen voorziening Adviesregeling digitalisering MKB 
 

- In het kader van de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat is binnen het 
Stimuleringsfonds de Adviesregeling Digitalisering MKB ter grootte van € 150.000 in het leven 
geroepen. Administratief worden deze subsidies verantwoord binnen een nieuw te vormen 
voorziening Adviesregeling digitalisering MKB. Volgens de beleidsregel Reserves en 
Voorzieningen Metropoolregio Eindhoven 2018 kan alleen uw Algemeen Bestuur een nieuwe 
voorziening instellen. Om aan deze verplichting te voldoen wordt dan ook voorgesteld in te 
stemmen met het instellen van deze voorziening.  
 

Thema’s 

Economie 

- We hebben een proces doorlopen met 21 gemeenten om input op te halen voor Jaarplan 
Brainport 2022. Het was de eerste keer dat we dit bredere proces hebben doorgelopen. 

- Regionale Herstelaanpak: met succes is een gezamenlijke aanpak ontwikkeld en inmiddels zijn 
6 project tranches tot uitvoer gebracht ter waarde van ruim € 1,5 miljoen. 

- De Leergang Centrumgebieden is als gevolg van Corona-maatregelen niet afgerond.  
- De bijdrage aan Brainport Development is volledig voldaan, de inwonerbijdrage met betrekking 

tot het Stimuleringsfonds is toegevoegd aan de voorziening. 
 
Transitie landelijk gebied 

 
- IBP: In 2021 is een 2e ronde van toekenningen gestart. 2 Projecten in Zuidoost-Brabant komen 

voor een bijdrage in aanmerking: Boerderij van de Toekomst (Reusel-De Mierden) en Proeftuin 
Elsendorp (Gemert-Bakel). De bijdrage die de projecten samen vragen, is € 618.000. 

- Het werkkapitaal 2021 zal nagenoeg geheel worden ingezet.  
 

Energietransitie 
 

- De RES 1.0 is door het gezamenlijke poho en de Stuurgroep RES vrijgegeven voor 
besluitvorming en ligt nu bij de 21 gemeenten, waterschappen en provincie. 

- Ten behoeve van de realisatie van deze RES is voor de periode 2019-2021 een bedrag 
beschikbaar van ruim € 2,2 miljoen (€ 1,9 miljoen Rijksmiddelen, € 337.000 regionale middelen). 
Het volledige bedrag is besteed c.q. verplicht.  

- We hebben nog geen monitoringstool ingericht. Met deze tool willen we aansluiten bij een 
monitoringssysteem van de provincie, dat ook nog niet gereed is. Het komende jaar gaan we 
hier wel op inzetten als onderdeel van het nieuwe Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma. 

 
Mobiliteit 
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- Het poho heeft ingestemd met de analyse van de huidige samenwerking en de uitdagingen voor 

de nieuwe. Daarmee hebben we de eerste fase in het governance-proces afgerond. 
- Vanwege de zorgvuldigheid en het belang van draagvlak bij de gemeenten, gaan de producten 

Governance en Toekomstbeeld minder snel het proces in om vastgesteld te kunnen worden 
door de 21 gemeenten. 

- Het werkkapitaal ten behoeve van het faciliteren van de regionale samenwerking mobiliteit 
wordt naar verwachting volledig besteed. 

- Ten behoeve van de GGA-taak in 2021 zijn voldoende middelen beschikbaar, er geen extra 
bijdragen aan de gemeenten gevraagd. Alle GGA-uitgaven vinden plaats binnen deze 
budgetten. Resterende middelen blijven beschikbaar voor de taak.  

 
Samenwerking en strategie 
 

- Gezamenlijke kennisdeling in de vorm van masterclasses. De masterclasses hadden een groot 
bereik zowel onder raads- en collegeleden als de ambtelijke organisaties. Dit draagt bij aan het 
versterken van de samenwerking op basis van inhoudelijke kennis en verbinden van lokale en 
regionale belangen. 

- Ter gedeeltelijke dekking van de kosten voor de Regioquiz op Koningsdag wordt, zoals 
toegelicht in het Algemeen Bestuur op 30 juni 2021, een bedrag € 50.000 onttrokken aan de 
algemene reserve van de Metropoolregio Eindhoven. 

- Doordat wij nu volledig eigenaar zijn van het gebied Landgoed Gulbergen hebben we de regie 
ten aanzien van de ontwikkeling. 

- Uitgaven in relatie tot Landgoed Gulbergen zijn gedekt binnen de bestemmingsreserve 
Gulbergen.  

 
REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCE) 

 
- Het programma Werk en Uitvoering 2021, met daarin o.a. de specificatie van de bestedingen en 

investeringen, is ongewijzigd in uitvoering.  
- Tot en met de verslagperiode realiseert het RHCe een positief resultaat van ruim € 2.500. Naar 

aanleiding van het besluit van het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 de taken van het 
RHCe onverkort voort te zetten, zijn de vacatures zo snel mogelijk ingevuld. Van het beeld van  
onderuitputting in de personeelbegroting uit 2019 en 2020 met bijhorend aanzienlijk positief 
overschot is dan ook geen sprake meer. 

- Om continuering van de primaire taak te kunnen garanderen zijn vacatures in eerste aanleg 
ingevuld tijdelijk extern ingevuld vooruitlopend op definitieve invullen. Ter dekking van deze 
incidentele kosten wordt een bedrag van € 50.000 onttrokken aan de algemene reserve van het 
RHCe.   

- Ter dekking kosten conservering/digitalisering archieven welke niet zijn opgenomen in de 
primaire begroting, wordt een bedrag van € 50.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve 
conservering archieven. Dit in overeenstemming met het doel van de reserve en de 
beleidsregels reserves en voorzieningen. 

 
Procedure 
De Commissie van advies voor financiën vergadert op 1 december 2021 over dit voorstel. Het advies 
van het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht. 

VOORSTEL: 

- De Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven 2021  (peildatum 1 oktober 2021)  vaststellen 
inclusief de bijbehorende begrotingswijziging. 

- Instemmen met de vorming van de voorziening Adviesregeling digitalisering MKB in het kader 
van de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat. 
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Eindhoven, 15 november 2021 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

de voorzitter, de secretaris, 

J.A. Jorritsma. mevrouw drs. J. Wiggers. 
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 15 november 2021; 

gehoord de Commissie van advies voor financiën d.d. 1 december 2021 

B E S L U I T  

- De Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven 2021 (peildatum 1 oktober 2021) vaststellen 
inclusief de bijbehorende begrotingswijziging. 

- Instemmen met de vorming van de voorziening Adviesregeling digitalisering MKB in het kader van  
de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat. 

 

Eindhoven,  15 december 2021 

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 

 


