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Geachte leden,  

het Algemeen Bestuur komt bijeen op woensdag 21 december 2022 van 17.00 tot 18.30 uur in  

gemeentehuis Geldrop-Mierlo. De uitnodiging hebben wij u eerder toegestuurd.    

 

Adviezen Commissie van advies voor financiën 

De Commissie van advies voor financiën heeft op 7 december jl. advies uitgebracht over een  

drietal voorstellen, die voor deze vergadering zijn geagendeerd:   

 

Vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2022 (incl. begrotingswijziging)  [punt 7] 

De commissie adviseert positief over het voorstel.   

 

Actualiseren Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4GR, incl. aangepaste Financiële verordening, 

Controleverordening, Treasurystatuut en Nota reserves en voorzieningen [punt 8] 

De commissie adviseert positief over het voorstel en benadrukt het belang dat iedereen zich houdt  

aan de afgesproken regels, zoals opgenomen in de verordeningen en beleidsregels.  

 

Vaststellen Kadernota 2024 [punt 9] 

De commissie adviseert positief over het voorstel. Naar aanleiding van de disclaimer is toegezegd dat 

mocht de situatie zich voordoen dat de begroting onder druk komt te staan het gesprek daarover met  

de Commissie van advies voor financiën tijdig wordt gevoerd.   

 

Gehoord de Commissie van advies voor financiën ziet het Dagelijks Bestuur geen aanleiding deze 

voorstellen aan te passen.  

 

Voorstel instemmen met verkoop van percelen aan Brabants Landschap en gemeente Helmond  

Als punt 10 is geagendeerd een voorstel over de verkoop van gronden. De bevoegdheid tot deze verkoop  

ligt bij het Algemeen Bestuur. Op grond van het Didam-arrest is de voorgenomen verkoop gepubliceerd  

op de website en in het Blad Gemeenschappelijke Regeling. Hierop zijn geen reacties ontvangen. De beide 

koopovereenkomsten treft u hierbij ter informatie aan.  

 

Ook is bijgevoegd het voorstel bij punt 4 Ingekomen stukken en mededelingen.  

Aan de leden van het Algemeen Bestuur 

Metropoolregio Eindhoven 
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Met vriendelijke groet,  

 

namens het Dagelijks Bestuur 

van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de secretaris, 

 

Jannet Wiggers.   


