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Voorstel Actualiseren Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 21 december 2022 

AGENDAPUNT 8 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Sinds 2018 hebben de vier gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en MRE de 

methodiek van indexering van de inwonerbijdrage, de P&C-cyclus en de financiële verordeningen en 

beleidsregels op elkaar afgestemd en vastgelegd in twee beleidsnotities, te weten Kaders P&C 

documenten 4GR deel 1 en 2.  

 

In deze beleidsnotities is opgenomen dat deze vierjaarlijks worden beoordeeld en daar waar nodig 

geactualiseerd. MRE heeft eind 2021 al enkele aanpassingen doorgevoerd, met name als gevolg van de 

gewijzigde rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening. Door de recente wijzigingen in de Wet 

gemeenschappelijke regelingen is actualisatie nu opnieuw vereist. In samenwerking met de andere 3GR 

is dit opgepakt en verwerkt in bijgevoegde gezamenlijke notitie “Actualisatie Beleidsnotitie kaders P&C 

documenten 4GR”.  

 

De geactualiseerde notitie is met de concerncontroller van de gemeente Eindhoven (A. Verbakel) en 

gemeentesecretaris van de gemeente Gemert-Bakel (G. Wouters) als vertegenwoordigers namens de 

gemeenten en Kring van gemeentesecretarissen doorgesproken en akkoord bevonden. 

 

Geactualiseerde Beleidsnotitie kaders P&C documenten 4GR 

In de afgelopen jaren heeft het hanteren van dezelfde uitgangspunten door de 4GR in het kader van 

planning en control en het harmoniseren van de financiële verordeningen en beleidsregels voor zowel 

de deelnemende gemeenten als de 4GR veel meerwaarde opgeleverd. Het werken vanuit een 

vastgesteld kader heeft bij alle betrokken partijen gezorgd voor duidelijkheid, eenduidigheid en meer 

efficiency. Het werken vanuit dit kader wordt dan ook op dezelfde wijze voortgezet, echter enkele 

aanpassingen worden doorgevoerd met name vanwege de wetswijziging in de Wet gemeenschappelijke 

regelingen (WGR). 

 

In de geactualiseerde beleidsnotitie zijn de twee oude beleidsnotities samengevoegd. De belangrijkste 

aanpassingen welke terugkomen in de notitie zijn:  

 

- Wijze indexeren inwonerbijdrage 

- Aanpassingen a.g.v. wijziging WGR 

- Aanpassingen verordeningen en beleidsregels 
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Wijze indexeren inwonerbijdrage 

De vastgestelde methodiek voor het indexeren van de inwonerbijdrage wijzigt niet. In 2021 is deze 

methodiek door de 4GR geactualiseerd waarbij is vastgesteld dat voor het bepalen van de indexering 

van de inwonerbijdrage van het jaar t de percentages “Loonvoet sector overheid” en de “Prijs netto 

materiële overheidsconsumptie” gehanteerd moeten worden die in de Macro Economische Verkenning 

zijn opgenomen voor het betreffende begrotingsjaar. Recent is duidelijk geworden dat dit 

geactualiseerde uitgangspunt niet jaarlijks toepasbaar is. Enkel in een jaar waarin er een nieuw kabinet 

is geformeerd, rekent het CPB de loon- en prijsverwachtingen voor meerdere jaren door. In andere jaren 

gebeurt dat niet. Ter voorkoming van jaarlijks wisselende uitgangspunten wordt ervoor gekozen om 

terug te keren naar de uitgangspunten die golden in de oude situatie. 

 

Aanpassingen a.g.v. wijzigingen WGR 

Per 1 juli 2022 zijn een aantal wijzigingen in de WGR doorgevoerd welke betrekking hebben op de P&C-

cyclus. De wijzigingen met betrekking tot de begroting (verlenging termijn zienswijze en verlenging 

termijn vaststelling begroting door uw AB) zijn doorgevoerd in zowel de beleidsnotitie als in de financiële 

verordening, de vastgestelde termijnen met betrekking tot kadernota en jaarstukken blijven ongewijzigd. 

 

Wijzigingen begroting: 

 

- Verlenging termijn zienswijze door gemeenten van 21 mei naar 8 juni. 

- Extra stap in besluitvormingsproces ingepast, gemeenteraden krijgen tijdig voorafgaand aan 

vaststelling begroting door Algemeen Bestuur de reactienota op zienswijzen ter informatie 

toegestuurd. 

- Vaststellingstermijn begroting door Algemeen Bestuur wordt verlengd van 31 juli naar  

15 september. Uitgangspunt voor Metropoolregio blijft dat vaststelling van de begroting 

plaatsvindt voor het zomerreces.     

 

Aanpassingen verordeningen en beleidsregels 

De belangrijkste bevindingen en/of aanpassingen in de verordeningen en beleidsregels zijn: 

 

- Financiële verordening 

• Jaartal kengetallen Macro Economische Verkenning (art. 4 lid 3). 

• Zienswijzetermijn begroting verschuift van 21 mei naar 8 juni (art. 5 lid 2). 

• Vaststelling begroting door Algemeen Bestuur verschuift van 31 juli naar 15 september  (art. 

5 lid 3) 

• Middels uitbreiding van artikel 6 is verdere invulling gegeven de stellige uitspraak van de 
commissie Bbv dat in de financiële verordening moet worden vastgelegd op welke wijze 
wordt omgegaan met eventuele begrotingsonrechtmatigheden. 

• De commissie Bbv adviseert om kaderstelling voor de rechtmatigheid niet bij begroting 
vorm te geven, maar dit te regelen door middel van de (financiële) verordening of een 
beleidsnota rechtmatigheid. De 4GR kiezen voor dit laatste, Metropoolregio Eindhoven 
heeft hiervoor de notitie invoering rechtmatigheidsverantwoordingen welke door uw DB 
op 6 december 2021 is vastgesteld.  

 
- Controleverordening 

• Verwerken invoering rechtmatigheidsverantwoording per verslagjaar 2023. De 
Metropoolregio Eindhoven heeft dit al verwerkt in de huidige controleverordening. 
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- Treasurystatuut 

• Het huidige statuut voldoet, er zijn geen aanpassingen nodig. Voor de Metropoolregio geldt 

dat de opbouw wat gewijzigd is om aansluiting te houden bij het model zoals tussen de 4GR 

is afgesproken. 

 

- Nota reserves en voorzieningen 

• De huidige nota voldoet, toegevoegd is de hardheidsclausule welke niet in de vorige nota 

was opgenomen. 

 

- Model informatie jaarrekening t.b.v. de paragraaf verbonden partijen 

• In de oude beleidsnotitie was vastgelegd dat de 4GR de informatie uiterlijk op 20 februari 

aanleveren bij de deelnemende gemeenten. Deze datum is vanwege praktische redenen 

opgeschoven naar 1 maart.  

 

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. 

 

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  

- In te stemmen met de nota Actualisatie Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4GR  

- In te stemmen met en het van kracht laten worden op 1 januari 2023 van: 

o Treasurystatuut Metropoolregio Eindhoven 2023  

o Financiële verordening Metropoolregio Eindhoven 2023  

o Controleverordening Metropoolregio Eindhoven 2023  

o Nota reserves en voorzieningen Metropoolregio Eindhoven 2023  

Eindhoven,  21 december 2022 

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 

 


