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Voorstel: Vaststellen Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven,  

peildatum 1 oktober 2022  

 

Vergadering Algemeen Bestuur  

d.d. 21 december 2022 

AGENDAPUNT 7 

Aan het Algemeen Bestuur, 

Voor u ligt de Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2022. In deze 
rapportage doen de werkorganisaties Metropoolregio Eindhoven en het RHCe verslag over de 
voortgang in de financiële realisatie van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de 
werkprogramma’s van de dienstonderdelen.  
 
De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
- Samenvatting 
- Inhoudelijke en financiële toelichting op de thema’s: 

 
o Economie bijdrage Brainport Development en Stimuleringsfonds 
o Transitie landelijk gebied 
o Energietransitie 
o Mobiliteit 
o Samenwerking en strategie 
o Landgoed Gulbergen 
o RHCe 
o 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. 

- Eerste wijziging Programmabegroting 2022 Metropoolregio Eindhoven 
 
De belangrijkste zaken uit de rapportage zijn: 
 
Metropoolregio Eindhoven        
 
Algemeen 
 
- Wat beleidsmatige uitvoering betreft loopt het Werkprogramma 2022 volgens planning.  
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- Tot en met de verslagperiode laat de werkorganisatie Metropoolregio Eindhoven een positief 
resultaat zien van ruim € 90.000, deels te verklaren door een voordeel op personele kosten en het 
niet volledig inzetten van met name investeringsbudgetten in het kader van bedrijfsvoering.  

- Werkbudgetten 2022 worden naar verwachting volledig besteed. 
- In de cassatieprocedure tussen de Brabantse gewesten en Attero over de minderlevering van 

restafval 2015-januari 2017 is inmiddels het advies van de procureur-generaal van de Hoge Raad 
aan partijen toegestuurd, de zogeheten Conclusie. De procureur-generaal adviseert om het arrest 
van het Hof Den Haag te vernietigen en de vernietigingsprocedure verder (opnieuw) te laten 
behandelen door een van de andere gerechtshoven in Nederland. De Hoge Raad heeft aangegeven 
op 3 maart 2023 uitspraak te gaan doen in de zaak.  

 
Economie, bijdrage Brainport Development en Stimuleringsfonds 
 
- De connectie op de Brainport agenda is versterkt door de bredere aanhaking van de 21 gemeentes 

op zowel innovatie en talentopgave, maar ook de schaalsprong opgave voor de versterking van het 
woon- en leefklimaat in de regio.  

- Als belangrijke aanvulling op de cofinanciering van aanjaagprojecten in het Stimuleringsfonds is met 
de Provincie in concept een complementaire regeling ontwikkeld. Hiermee is de intentie om een 
waardevolle Provinciale aanvulling op het beschikbare financiersinstrumentarium voor onze regio te 
behouden. 

- In het kader van de Herstelaanpak en het onderdeel bewustwordingsaanpak MKB, blijkt de MRE 
Adviesregeling Digitalisering een goed gevonden regeling te zijn die het mogelijk maakt voor 
bedrijven om laagdrempelige kennis en advies rondom dit thema te verkrijgen. 

 
Transitie landelijk gebied 
 
- Gebiedsgerichte samenwerking zuidoostelijke zandgronden (NOVI De Peel en IBP), er zijn o.a. 

bijdragen geleverd aan onderzoek naar de mogelijkheden voor het strategisch inzetten van 
Rijksgronden voor het realiseren van doelen uit het NPLG. Er is gestart met het proces om tot een 
Regionale investeringsagenda te komen. Voor het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland 
(IBP) zijn gehonoreerde projecten begeleid en is meegewerkt aan een bestedingsplan voor het 
restant budget.  

- Er is een bestuurlijk/ambtelijke bijeenkomst gehouden met Europarlementariërs uit de regio. De 
kansen die er op Europees niveau liggen zijn gedeeld. Afgesproken is om tot een Europa agenda te 
komen. 

- Voedselkringloop (Verbinding stad-land), er is een essay geschreven als gezamenlijke basis voor 
een aanpak van het verduurzamen van de regionale voedselkringloop. Het gedachtengoed uit het 
essay is ambtelijk en bestuurlijk besproken met de provincie en is verwerkt in de Uitvoeringsagenda 
Landbouw & Voedsel. 

- Het onderzoek naar de economische vitaliteit van het buitengebied is uitgevoerd en gezamenlijk 
besproken met de portefeuillehouders economie en TLG. Een leergang is in voorbereiding, het 
belang van een aanpak op regionaal niveau is onderschreven. Een vervolg aanpak landt in het 
samenwerkingsakkoord en werkprogramma. 
 

Energietransitie 
 
- Het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES MRE is vastgesteld door alle colleges.  
- Ambtelijke werkgroepen zijn aan de slag in concrete projecten. 
- In lijn met een recent advies vanuit het Nationaal Programma RES (NP RES) hoeft in 2023 nog 

geen RES 2.0 te worden opgeleverd. Daarom hoeven dit najaar geen nieuwe kaders aan de raden 
te worden voorgelegd. Wel zal uiterlijk 1 juli 2023 een Voortgangsdocument RES worden 
opgeleverd. 
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- De netcongestie is een actueel knelpunt. Samen optrekken en afstemmen tussen overheden, 
netwerkbedrijven en bedrijven is essentieel om het net optimaal te benutten en er gericht in te 
investeren. 

- In verschillende coalities wordt door gemeenten en maatschappelijke partners samengewerkt in 
projecten als: 
o Project Groene Zone Isolatie (stimuleren van isolatie met goedkope lening); 
o Aanpak van energie-armoede; 
o Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, zoals gemeentehuizen. 

- Ten behoeve van de realisatie van deze RES is in 2022 een bedrag beschikbaar van ruim € 
792.000. Het volledige bedrag is besteed c.q. verplicht.  

 
Mobiliteit, inclusief GGA 
 
- Het opstellen van regionaal fietsbeleid is nagenoeg afgerond. Vaststelling hiervan is voorzien in het 

vierde kwartaal 2022. 
- De werkzaamheden voor het opstellen van het RMP 2023 lopen. Eind 2022 wordt het RMP 2023 

vastgesteld.  
- Het concept regionaal uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid en de gemeentelijke 

uitvoeringsprogramma’s zijn gereed en worden in het vierde kwartaal van dit jaar vastgesteld. 
- Het uitgewerkte voorstel voor het invoeren van een samenwerkingsmodel op basis van het advies 

van AEF is in concept gereed en wordt behandeld in het poho van november.  
- het actualiseren van de U-routes en het vaststellen van het toekomstbeeld worden verschoven naar 

2023.  
 
Samenwerking en strategie 
 
- Proces nieuw samenwerkingsakkoord: vastgesteld ambitiedocument, bouwstenennotitie en 

organisatie Metropoolconferentie. Brede welvaart toegepast al leidend perspectief. 
- Vrijgave voor zienswijze concept-samenwerkingsakkoord in november 2022, werkprogramma 2023 

in december 2022. 
- Gezamenlijke kennisdeling in de vorm van masterclasses regionale samenwerking en 

schaalsprong-mobiliteit en een online informatiebijeenkomst over de schaalsprong Brainport. 
- Kennismakingsprogramma voor nieuwe gemeenteraads- en collegeleden na 

gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Landgoed Gulbergen 
 
- Na verwerving van volledige eigendom eind 2020 zijn de kaders en randvoorwaarden voor de 

ontwikkeling van het gebied in kaart gebracht en vervolgens vertaald in een aantal 
ontwikkelrichtingen van het gebied.  

- Over deze ruimtelijke verkenning heeft een breed communicatie- en burgerparticipatieproces 
plaatsgevonden dat is afgesloten met een participatieverslag.  

- Het Dagelijks Bestuur heeft het projectteam de opdracht gegeven om, met het participatieverslag 
als uitgangspunt, te komen met een invulling van het gebied die budgettair neutraal kan 
plaatsvinden. Naar verwachting zal er begin 2023 een voorkeursscenario kunnen worden bepaald. 

 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) 
 
Algemeen 
 
- Wat beleidsmatige uitvoering betreft loopt het programma 2022 volgens planning.  
- Tot en met de verslagperiode realiseert het RHCe een positief resultaat van ruim € 44.000, deels te 

verklaren door het niet volledig in hoeven te zetten van projectbudget zaakgericht werken en hogere 
contractopbrengsten met betrekking tot opslag en toezicht. 
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Toezicht op gemeentelijk informatiebeheer 
 
- Inspecties zijn uitgevoerd bij gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, met deze 

laatste zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten    
 
Dienstverlening gemeenten 
 

- Door het RHCe is proactief advies gegeven over een VNG-voorstel over archivering van e-
mailberichten. Dat advies is door alle 20 gemeenten nagevolgd. 

- Normdocumenten/handleidingen opgesteld dan wel zijn bestaande aangescherpt.  
 
Dienstverlening publiek 
 
- De bezoekersruimte is twee dagen per week geopend. Net als in 2021 zijn er gemiddeld 4 

bezoekers per openingsdag.  
- Bezoekers wordt gevraagd om verzoeken/aanvragen voor informatie gedetailleerd via het 

contactformulier op de website in te dienen. De eerste drie kwartalen zijn 1.938 e-mailberichten 
ontvangen en zijn 3.311 dossiers gelicht (stijging t.o.v. 2021). 

 
Dienstverlening erfgoedpartners 
 
- In samenwerking met veel erfgoedpartners is gewerkt aan het ontsluiten van archieven en collecties 

in beheer bij het RHCe, advies is gegeven op o.a. de inhoudelijke ontwikkeling Museum VONK en 
Evoluon/Next Nature en tentoonstellingen als ‘150 jaar Koninklijke Eijsbouts’. 

 
Overbrenging van informatie 
 
- Analoge archieven zijn in de archiefbewaarplaats ontvangen van de gemeenten Asten, Bergeijk, 

Eindhoven en Helmond. 
- Door de gemeenten Asten, Deurne, Eindhoven, Helmond, Laarbeek, Oirschot, Reusel – De 

Mierden, de A2-gemeenten en de gemeente Son en Breugel is digitale informatie overgebracht naar 
het E-Depot van het RHCe.  

 
Acquisitie van informatie 
 
- Er zijn diverse aanwinsten geregistreerd, voornamelijk aanvullingen op bestaande collecties, 

bewegend beeld of fotografisch materiaal.  
 
Afstoten van informatie  
 
- Een deel van de Collectie Van Rooij afgestoten. In deze collectie waren archiefbescheiden 

opgenomen die thuishoorden in het semi-statisch archief van de gemeente Eindhoven.  
- Een particulier, de familie Wesselman, heeft besloten om de archieven en collecties van de familie 

onder te brengen bij het Brabants Historisch Informatie Centrum. 
 
Procedure 
De Commissie van advies voor financiën vergadert op 7 december 2022 over dit voorstel. Het advies 
van het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht. 
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VOORSTEL: 

- De Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven 2022  (peildatum 1 oktober 2022)  vaststellen 
inclusief de bijbehorende begrotingswijziging. 
 

Eindhoven, 14 november 2022 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

de voorzitter, de secretaris, 

ir. J.R.V.A. Dijsselbloem. mevrouw drs. J. Wiggers. 
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 14 november 2022; 

gehoord de Commissie van advies voor financiën d.d. 7 december 2022 

 

B E S L U I T  

 
Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven 2022  (peildatum 1 oktober 2022)  vast te stellen, 
inclusief bijbehorende begrotingswijziging. 

 

Eindhoven,  21 december 2022 

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 

 


