
 

 

Voorstel Ingekomen stukken en mededelingen  

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 21 december 2022 

AGENDAPUNT 4 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

 

Ingekomen stukken 

 

Brief Provincie d.d. 29 november 2022 over gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2022 

gemeenschappelijke regelingen [bijgevoegd] 

Op 1 november 2022 heeft de Provincie het gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2022 

gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Dit kader treedt formeel in werking met ingang van het 

begrotingsjaar 2024 en zal zodanig door het MRE worden betrokken.  

 

Mededelingen 
 

Bekostigingsmethodiek schaalsprong Brainport 
Recent op 9 november hebben Rijk-Provincie-Regio in BO-MIRT overeenstemming bereikt over een 
fors investeringspakket van 1,59 miljard ter versnelling van de woningbouw en mobiliteit voor de 
regio. Startpunt vanuit de regio in de onderhandelingen is geweest dat het Rijk voor circa 2/3 van de 
kosten aan de lat staat en de regio circa 1/3 financiert.  
 
Om invulling te geven aan de regionale bijdrage wordt een regionale bekostigingsmethodiek nader  
uitgewerkt. Zo dient op korte termijn voor de MRE-gemeenten de onderliggende kostenverdeelsleutel  
uitgewerkt te worden. Daarbij gaat het naast de bijdrage van MRE-gemeenten, ook om de bijdrage  
van de Provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven. 
 
Om hier invulling aan te geven wordt, met ondersteuning van het bureau APPM/Rebel, een compact  
proces doorlopen van november 2022 – maart 2023 om te komen tot een gedragen regionale  
bekostigingsmethodiek.  
 
Inmiddels is het traject van start gegaan en heeft een eerste toelichting plaatsgevonden in het  
Portefeuillehoudersoverleg mobiliteit en de Commissie van advies voor financiën.  
In de verdere uitwerking zijn hiermee ook afstemmingsmomenten gepland. Het doel is om in het  
voorjaar 2023 een concreet voorstel te hebben, als basis voor besluitvorming en voor de kadernota in  
de verschillende MRE-gemeenten. Onze inzet is om gedurende dit proces u als colleges en raden  
(fysiek en of schriftelijk) optimaal op de hoogte te houden en te betrekken in dit proces. 
 

 

  



 

Proces Samenwerkingsakkoord 2023-2026  

Om de vier jaar stellen we een samenwerkingsakkoord op, waarin de inhoudelijke kaders voor de 

samenwerking voor de komende vier jaar zijn opgenomen. Na vrijgave door het Algemeen Bestuur is 

het concept-Samenwerkingsakkoord 2023-2026 toegestuurd aan de gemeenteraden met het verzoek 

zienswijzen voor 2 februari 2023 aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken. Vaststelling van het 

akkoord is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 1 maart 2023.  

 

Proces Werkprogramma 2023  
In jaarlijkse werkprogramma’s beschrijven we hoe we invulling geven aan het samenwerkingsakkoord. 

Gebleken is dat voor het inzichtelijk maken van de realisatie in 2023 meer tijd nodig is. Daarom stellen 

wij voor het Werkprogramma 2023 medio maart vrij te geven voor zienswijzen. We creëren hiermee 

extra ruimte om met de portefeuillehouders (via het portefeuillehoudersoverleg) bestuurlijke scherpte 

aan te brengen. Wij zullen de portefeuillehouders vragen een werkprogramma voor 1,5 jaar uit te 

werken.  

De zienswijzeprocedure voor het concept-Werkprogramma 2023/2024 loopt hiermee parallel aan de 

zienswijzeprocedure van de ontwerp-Begroting 2024. Vaststelling van het werkprogramma is voorzien in 

de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2023.  

 

Realisatie welkomstborden Metropoolregio Brainport Eindhoven 

Op initiatief van de voormalig voorzitter en in opdracht van het Dagelijks Bestuur is verzocht 

welkomstborden Metropoolregio Brainport Eindhoven te realiseren langs de invalswegen van onze 

regio. Wij verwachten dat het plaatsen van (permanente) welkomstborden bij zal dragen aan het 

bewustzijn en de trots bij de inwoners en bezoekers van de regio.     

De gemeenten, die in aanmerking komen voor de plaatsing van een bord hebben wij voor de zomer 

geïnformeerd over dit voornemen. Intentie is deze borden te plaatsen op gemeentegrond in de buurt  

van de afritten van de snelwegen:  A58 (Oirschot), A2 (Best), A50 (Son en Breugel), A67 (Deurne),  

A2 (Cranendonck) en A67 (Bladel). Vanzelfsprekend zullen wij hiervoor de bijbehorende procedures 

(vergunningverlening) doorlopen. De kosten van de realisatie zijn geraamd op € 63.000,-- (excl.  

21 % BTW) en zullen worden verantwoord op het budget bestuurlijke samenwerking van de begroting 

MRE.  

 

VOORSTEL: Kennisnemen van de ingekomen stukken en mededelingen  

 
Eindhoven, 12 december 2022 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

ir. J.R.V.A. Dijsselbloem. mevrouw drs. J. Wiggers. 

 

 

 

 


