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Voorstel vaststellen Jaarrekening 2021 Metropoolregio Eindhoven 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 6 juli 2022 

AGENDAPUNT 7 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de Jaarrekening 2021 van de Metropoolregio Eindhoven. 

In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 

bestaat de Jaarrekening 2021 uit een verslagdeel en een jaarrekeningdeel. In het verslagdeel zijn 

opgenomen de programma’s en de verplichte paragrafen, in het jaarrekeningdeel de geconsolideerde 

programmarealisatie, de geconsolideerde balans en bijlagen, inclusief controleverklaring van de  

accountant. 

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient het resultaat van de 

rekening afzonderlijk te worden opgenomen in de balans. De bestemming van het resultaat van de 

rekening vindt plaats, nadat de jaarrekening is vastgesteld. Er is in deze jaarrekening sprake van een 

positief resultaat, in het voorliggende besluit is de bestemming hiervan aangegeven.  

 

Geconsolideerd rekeningresultaat 

De concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven realiseert een positief rekeningresultaat over 2021 

van € 598.348, bestaande uit dienst Metropoolregio Eindhoven € 526.254 positief, RHCe € 72.094 

positief en Gulbergen € 0. 

 

Bevindingen  accountant 

Naar aanleiding van de interim controle (oktober 2021) en de (cijfer)controle in februari 2022 heeft de 

accountant aangegeven:  

 

- Oordeel over de getrouwheid:   goedkeurend 

- Oordeel over de rechtmatigheid:  goedkeurend 

 

Accountantsverslag 2021 

Naast de managementletter volgend uit de interim controle 2021 (besproken in uw bijeenkomst van  

6 december 2021 en op 16 december 2021 ter informatie toegezonden aan de Adviescommissie voor 

Financiën) verstrekt de accountant ook een accountantsverslag n.a.v. de controle over het jaar 2021. De 

belangrijkste bevindingen zijn: 

 

- In het controleprotocol is opgenomen dat alle begrotingsoverschrijdingen welke 10% van het 
programmasaldo, met een ondergrens van € 50.000, te boven gaan moeten worden vermeld. 
De accountant heeft geen controleverschillen geconstateerd in 2021.  

- Er zijn geen significante tekortkomingen geconstateerd in de interne beheersing. 
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- Het uitblijven van overeenstemming over de overdracht nazorg van de voormalige stortplaats 
Gulbergen naar de Provincie en het daaraan gekoppelde doelvermogen blijft een risico voor de 
Metropoolregio Eindhoven m.b.t de uitstroom van middelen. 

- De claim van Attero m.b.t. de minderlevering van brandbaar restafval 2015-januari 2017 is juist 
verwerkt in de jaarrekening.  

- Door vaststelling van de notitie invoering rechtmatigheidsverantwoording, de actualisatie van 
het interne controleplan en het controleprotocol is de organisatie voorbereid op de invoering van 
de rechtmatigheidsverantwoording met ingang van verslagjaar 2022.  

- De aanbestedingen zijn als rechtmatig beoordeeld en blijven allen binnen de Europese norm 
van € 214.000.  

- De hoogte van de voorziening Reorganisatie SRE is door de accountant als voldoende 
beoordeeld om alle toekomstige verplichtingen op te vangen. 

 
Inwonerbijdrage 

De inwonerbijdrage is bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht conform hetgeen is 

opgenomen in de vastgestelde begroting 2021.  

 

Toereikendheid begrotingsbedrag/relevante afwijkingen 

In het Controleprotocol 2018-2021 is aangegeven dat in de jaarrekening een overzicht wordt 

gepresenteerd met een analyse van de aard / het soort begrotingsoverschrijding, voor zover deze 

overschrijding 10% van het betreffende programmasaldo te boven gaat, met een ondergrens van  

€ 50.000. Over het overzicht wordt u expliciete besluitvorming gevraagd. 

 

Metropoolregio Eindhoven 

Het financieel resultaat van de werkorganisatie Metropoolregio Eindhoven over 2021 bedraagt  

€ 526.254 positief en kan grotendeels als volgt worden verklaard: 

 

Personele kosten 

Op personele kosten wordt een voordeel behaald van bijna € 54.000. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door het vertrek van een medewerker begin 2021. De vacature is conform vigerend beleid 

eerst ingevuld in een payroll constructie. Deze kosten worden onder de programmakosten verantwoord. 

Verder lopen de personele kosten voor de werkorganisatie MRE in lijn met wat daarvoor in de begroting 

is opgenomen. 

 

Vrijval reserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat 

Vanuit de reserve Herstelaanpak zijn een drietal subsidies verstrekt voor een totaalbedrag van  

€ 960.000. Binnen de reserve was een bedrag van € 1.212.140 beschikbaar. Conform afspraak binnen 

het poho Economie valt het niet beschikte deel vrij binnen de exploitatie wat een voordeel oplevert van 

ruim  

€ 252.000  

 

Vrijval reorganisatievoorziening SRE 

In de voorziening Reorganisatie SRE staan tot en met 2022 middelen gereserveerd ter afdekking van 

risico’s en financiële verplichtingen boventallig personeel naar aanleiding van de transformatie van het 

voormalige SRE naar de huidige Metropoolregio Eindhoven. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt 

het saldo van de voorziening in overeenstemming gebracht met de onderliggende verplichtingen. Dit 

heeft in 2021 geleid tot een vrijval ten gunste van de exploitatie van bijna € 81.000. Het saldo van de 

voorziening per 31-12-2021 bedraagt ruim € 127.000.  

 

 



 

100541-2456\DRO\HLE\-3 

 

 

Werkkapitaal thema’s  

Binnen de begroting zijn werkbudgetten beschikbaar voor de uitvoering van de activiteiten op de 

thema’s Economie, Transitie landelijk gebied, Energietransitie, Mobiliteit en Samenwerking en strategie 

(totaal bijna € 500.000). Niet alle middelen zijn volledig besteed hoeven worden in 2021. Dit leidt tot een 

voordeel van ruim € 108.000.  

 

Overhead 

Op de uitvoeringsbudgetten overhead wordt een voordeel behaald van € 90.000. Doordat grotendeels 

nog steeds vanuit thuis is gewerkt zijn niet alle budgetten volledig aangesproken. Op bureaukosten en 

algemene kosten wordt hierdoor een voordeel behaald van € 45.000. Ook is het opleidingsbudget 

nagenoeg niet ingezet wat een voordeel oplevert van € 45.000.  

 

Onvoorzien 

Op de post onvoorzien is in 2021 geen aanspraak gedaan. Dit levert een voordeel op van ruim  

€ 11.000. 

 

Dotatie bestemmingsreserve personele kosten 

Ultimo 2021 is het saldo van de bestemmingsreserve personele kosten van de werkorganisatie 

Metropoolregio Eindhoven in overeenstemming gebracht met de onderliggende financiële 

verlofverplichtingen. Dit leidt tot een nadeel van € 77.000. 

 

 

 

RHCe 

Het financieel resultaat van de werkorganisatie RHCe over 2021 bedraagt € 72.094 positief en kan 

grotendeels als volgt worden verklaard: 

 

Personele kosten 

Op personele kosten wordt een voordeel behaald van ruim € 531.000. Na vaststelling van de koers van 

het RHCe door het AB in december 2020 is direct gestart met de invulling van vacatures binnen de 

werkorganisatie. Deze vacatures zijn nagenoeg allemaal ingevuld, echter conform vigerend beleid loopt 

dit in eerste instantie via een payroll constructie waarvan de kosten worden verantwoord onder de 

programmakosten.   

 

Programmakosten 

De programmakosten laten een nadeel zien van bijna € 465.000. Deze overschrijding heeft een directe 

relatie met het voordeel op de personele kosten. Ter overbrugging op de feitelijke invulling van 

vacatures is een beroep gedaan op externe inhuur welke niet geraamd was in de begroting, nieuwe 

medewerkers starten op payroll basis.  

Recente jaarresultaten van dienst MRE hebben een incidenteel karakter 

 

In de afgelopen jaren heeft dienst MRE aanzienlijke jaarresultaten behaald. Met klem geven wij aan 

dat deze resultaten een incidenteel karakter hebben en niet structureel van aard zijn. Het betreft 

voornamelijk incidentele koerswinst op de verkoop van een obligatie (in 2020) en vrijval uit de 

voorziening Reorganisatie SRE en afwikkelen van de bestemmingsreserve Herstelplan Breed 

Economisch Vestigingsklimaat. Dit laatste zoals besloten in het portefeuillehoudersoverleg 

Economie.  
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Baten 
Aan de batenkant wordt een voordeel behaald van ruim € 20.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 

door niet geraamde inkomsten van de gemeente Helmond inzake het project van de fotograaf Jozef van 

den Broek. 

 

Dotatie bestemmingsreserve personele kosten 

Ultimo 2021 is het saldo van de bestemmingsreserve personele kosten van de werkorganisatie RHCe in 

overeenstemming gebracht met de onderliggende financiële verlofverplichtingen. Dit leidt tot een nadeel 

van ruim € 10.000. 

 

Gulbergen 

Binnen Landgoed Gulbergen wordt geen financieel resultaat behaald. Kosten worden gedekt uit de 

bestemmingsreserve Gulbergen. In 2021 is een bedrag van € 792.000 onttrokken aan deze reserve. De 

stand van de reserve ultimo 2021 bedraagt bijna € 11 miljoen.  

 

Inhoudelijke toelichting 2021 

Voor een inhoudelijke toelichting op de  programma’s verwijzen wij u naar  bijlage 1 behorend bij dit 
voorstel. 
 

Bestemming resultaat 2021 

 

Voorgesteld wordt het jaarrekeningresultaat 2021 als volgt te bestemmen: 

 

Metropoolregio Eindhoven        € 526.254 

 

- Toevoegen algemene reserve      € 169.380 

 
Vanuit de jaarlijkse risicoanalyse zijn risico’s benoemd voor een bedrag van € 1.000.000. De 
stand van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2021 € 830.620. Voorgesteld wordt vanuit 
het jaarresultaat een bedrag van € 169.380 toe te voegen aan de algemene reserve zodat alle 
benoemde risico’s zijn afgedekt binnen de algemene reserve. De hoogte van de algemene 
reserve bevindt zich na deze toevoeging nog steeds binnen de bandbreedte van € 600.000 –  
€ 1.200.000 zoals deze voor de Metropoolregio Eindhoven geldt op basis van de Notitie 
Algemene reserve.   
 

- Terug te betalen aan gemeenten     € 356.874 

 

Het restant van € 356.874 van het jaarresultaat wordt terugbetaald aan de deelnemende 

gemeenten. Als verdeelsleutel zal het aantal inwoners worden gebruikt zoals gehanteerd in de 

Begroting 2021. In de bijlage bij het AB voorstel treft u een overzicht aan wat dit per gemeente 

betekent. 
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RHCe          €    72.094 

 

De Bestuurscommissie RHCe heeft op 24 februari 2022 besloten het resultaat 2021 als volgt te 

bestemmen:  

 

- Toevoegen algemene reserve       €    50.051 

 

Vanuit de jaarlijkse risicoanalyse zijn risico’s benoemd voor € 300.000. Door de onttrekking van  

€ 50.000 in 2021 aan de algemene reserve bedraagt de stand per 31-12-2021 € 249.949. 
Voorgesteld wordt vanuit het jaarresultaat een bedrag van € 50.051 toe te voegen aan de 
algemene reserve zodat alle benoemde risico’s zijn afgedekt binnen de algemene reserve. De 
hoogte van de algemene reserve bevindt zich na deze toevoeging nog steeds binnen de 
bandbreedte van € 0 - € 300.000 zoals deze voor het RHCe geldt op basis van de Notitie 
Algemene reserve.   
 

- Terug te betalen aan gemeenten     €    22.043 

 

Het restant van € 22.043 van het jaarresultaat wordt terugbetaald aan de deelnemende 

gemeenten. Als verdeelsleutel zal het aantal inwoners worden gebruikt zoals gehanteerd in de 

Begroting 2021. In de bijlage bij het AB voorstel treft u een overzicht aan wat dit per gemeente 

betekent. 

 

De Commissie van Advies voor Financiën heeft op 15 juni 2022 vergaderd over dit voorstel.  

 

Eindhoven, 11 april 2022 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter,   de secretaris, 

J.A. Jorritsma.   mevrouw drs. J. Wiggers. 

 

 

 

Bijlagen: 

- Bijlage 1 “Inhoudelijke toelichting op de programma’s” 
- Bijlage 2 “Resultaatbestemming 2021: terug te ontvangen per gemeente” 
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 11 april 2022; 

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 15 juni 2022 

B E S L U I T  

1. De Jaarrekening Metropoolregio Eindhoven 2021 vaststellen overeenkomstig het voorgelegde 
concept. 
 

2. Instemmen met begrotingsoverschrijdingen, zoals weergegeven op het “Verschillen overzicht 
baten en lasten” met toelichting. 
 

3.    Het positieve saldo lopende rekening 2021 van de Metropoolregio Eindhoven ad € 526.254 als 

volgt te bestemmen: 

 
- Een bedrag van € 169.380 toe te voegen aan de algemene reserve  
- Het resterende bedrag van € 356.874 terug te betalen aan de deelnemende 

gemeenten, met als verdeelsleutel het aantal inwoners zoals gehanteerd in de 
begroting 2021. 

 
4.    Het positieve saldo lopende rekening 2021 van het RHCe ad € 72.094 als volgt te bestemmen:  

 

- Een bedrag van € 50.051 toe te voegen aan de algemene reserve  
- Het resterende bedrag van € 22.043 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten, 

met als verdeelsleutel het aantal inwoners zoals gehanteerd in de begroting 2021. 
 
 

Eindhoven,  6 juli 2022 

 

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 
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BIJLAGE 1: INHOUDELIJKE TOELICHTING PROGRAMMA’S 
 

Binnen de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven worden een aantal programma’s 

onderscheiden. In het programmajaarverslag worden de verschillende activiteiten in 2021 op deze 

programma’s uitgebreid toegelicht. In deze bijlage treft u een samenvatting op hoofdlijnen aan voor de 

volgende programma’s:  

 

▪ Programma Metropoolregio Eindhoven, thema’s 
- Economie 
- Transitie landelijk gebied 
- Energietransitie 
- Mobiliteit 
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen 

 
▪ Programma RHCe 

 
Metropoolregio Eindhoven - Economie 
 

Binnen het thema Economie zijn in het Werkprogramma 2021 de volgende concrete opgaven benoemd: 

 

- Verbinden van gemeentelijke en subregionale economische agenda’s met de 
Brainportagenda; 

- Bevorderen van kennis & innovatie via het Stimuleringsfonds; 
- versterken van de basiseconomie. 

 
Aangaande verbinden van gemeentelijke en subregionale economische agenda’s met de 

Brainportagenda zijn in het poho in kader van het Nationaal Groeifonds een aantal projecten belicht 

waarbij Brainport Development is betrokken, waaronder AI en Photonica. Vanuit de Brainport Nationale 

Actieagenda (BNA) voor innovatie, talent en woon- en leefklimaat, waarin 10 prioriteitsgebieden zijn 

benoemd, wordt het poho op regelmatige basis over voortgang en resultaten geïnformeerd.  

Ten behoeve van de kennisuitwisseling naar de 21 gemeenten is een Masterclass Economische 

Ecosystemen georganiseerd.  

De input voor het Jaarplan Brainport 2022 is opgehaald en besproken en vastgesteld in het poho. Deze 

input is aangeboden aan Brainport Development en wordt overgenomen/verwerkt in het jaarplan. Op 

basis van de vastgestelde Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024 is de beschikking 

voor de jaarlijkse bijdrage voor Brainport Development afgegeven en betaald. 

 
Voor het bevorderen van kennis en innovatie wordt het Stimuleringsfonds en de SAR ingezet. Hiermee 
worden projecten ondersteund die de economie in de regio versterken en waarbij de focus ligt op 
innovatie, ondernemerschap en nieuwe bedrijvigheid. In 2021 zijn binnen het Stimuleringsfonds twee 
tenders uitgeschreven, er zijn 75 nieuw aanvragen ontvangen. Voor de SAR zijn in 2021 17 aanvragen 
ontvangen.  
In het kader van de doorontwikkeling van het Stimuleringsfonds zijn de vereisten voor eindrapportages 

in 2021 aangescherpt. Ook worden verzoeken tot looptijdverlenging kritischer bekeken. 
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Vanuit de opgave versterken basiseconomie zijn in het kader van de regionale Herstelaanpak een 

zevental subsidies verstrekt in het kader van talentontwikkeling, (om)scholing, versterking MKB en 

digitalisering. 

Vanuit het thema Transitie landelijk gebied is een opdracht uitgezet voor het maken van een verkenning 

van een nieuwe economische structuur voor het landelijk gebied. Dit is gebeurd in nauwe afstemming 

met het poho economie omdat er een sterke relatie ligt met het thema Economie en specifiek de 

versterking van de basis economie in de regio. 

 

Metropoolregio Eindhoven – Transitie landelijk gebied 

 
Binnen het thema Transitie landelijk gebied zijn in het Werkprogramma 2021 de volgende concrete 

opgaven benoemd: 

 
- Streefbeeld; 
- Verbinding stedelijk en landelijk gebied; 
- Verbeteren van de economische structuur in het landelijk gebied; 
- Versterking van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit. 

 

Om de voortgang van het realiseren van de richtinggevende uitspraken in het in 2020 vastgestelde 
Regionaal Streefbeeld te volgen is een monitor opgesteld. Deze wordt 2 keer per jaar uitgebracht en 
besproken met de portefeuillehouders transitie landelijk gebied.  
Voor wat betreft de Gebiedsgerichte aanpak zuidoostelijke zandgronden/ NOVI gebied De Peel is vanuit 
de organisatie een bijdrage geleverd in het maken van een regionale investeringsagenda in NOVI-
verband. Een werkgroep met vertegenwoordigers van provincies, regio’s en Rijk is gestart.  
Een verkenning van de verbinding tussen de RES-sen in het NOVI-gebied met landbouw- en 
natuuropgaven is afgerond.  
Op het gebied van PlanMER mestbewerkingslocaties is besloten om eerst een Uitvoeringsagenda 
Mest op te stellen, als onderdeel van het nieuwe provinciale Beleidskader Landbouw en Voedsel. in 
2020 is intensief samengewerkt met alle initiatiefnemers met als doel de planMER zowel op inhoud als 
proces goed neer te zetten en in 2021 regionale afspraken te maken die mogelijk leiden tot aanpassing 
van de interim Omgevingsverordening van de provincie. De oplevering van het ontwerp PlanMER Mest 
is daarom uitgesteld tot helder is wat de consequenties van de Uitvoeringsagenda Mest zijn. 
Het Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw (BOTL), waarin provincie, regio’s en waterschappen urgente 
thema’s in het landelijk gebied in Noord-Brabant afstemmen, heeft iedere 6 weken plaatsgevonden. 
Majeure onderwerpen in 2021 waren PlanMER en Uitvoeringsagenda Mest, saneringsregeling 
varkenshouderij, gebiedsgerichte aanpak stikstof en beleidskader en uitvoeringsagenda Landbouw & 
voedsel. 
In 2021 zijn kennisbijeenkomsten gehouden over over Levende Beerze, het Ruimtelijk afwegingskader 
De Peel en het IBP-project Kroonvensche Heide. 
 
In het kader van de verbinding stedelijk en landelijk gebied is bestuurlijk de afspraak gemaakt dat voor 
de verbinding stad-land wordt gefocust op het onderwerp ‘voedselkringloop’. Er wordt verbinding gelegd 
met het Beleidskader Landbouw & Voedsel van de provincie. In een bestuurlijk overleg met 
netwerkpartners en de gedeputeerde wordt hiervoor een basis gelegd waarvan de uitkomst is gedeeld 
op de Omgevingsdag in december. 
 
Verbeteren economische structuur landelijk gebied, in samenwerking met een extern bureau worden 
kansen voor nieuwe economische activiteiten onderzocht (de juiste ontwikkelingen op de juiste plek) om 
het buitengebied economisch vitaal te laten blijven.  
Als opmaat naar de versterking van de economische structuur is een Masterclass Kansen voor het 
buitengebied georganiseerd. 
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Versterking van ruimtelijke en ecologische kwaliteit, de ambitie om een robuust en aaneengesloten 
natuurnetwerk in (Zuidoost-)Brabant te realiseren, loopt trager dan gehoopt. Op het thema Nationaal 
natuurnetwerk Brabant (NNB) is in 2021 een HAS-minor/ Ruimteproef uitgevoerd. Daarnaast is een 
nieuwe HAS-minor/ Ruimteproef gestart op het onderwerp Bosstrategie.  
Met de portefeuillehouders transitie landelijk gebied is gekeken of de regio als geheel het Schone Lucht 
Akkoord ondertekent. Deze verkenning heeft opgeleverd dat er niet als regio ondertekend wordt.  
De 21 gemeenten gaan samen een lobby-strategie bepalen richting het Rijk, omdat naast het delen van 
een gezamenlijke ambitie ook capaciteit beschikbaar moet worden gesteld.  
 

Metropoolregio Eindhoven – Energietransitie  

 
Binnen het thema Energietransitie zijn in het Werkprogramma 2021 de volgende concrete opgaven 

benoemd: 

 

- Opleveren en doorontwikkelen Regionale Energiestrategie (RES); 

- Versnellen van de energietransitie door het verbinden van partijen. 
 
Opleveren en doorontwikkelen Regionale Energiestrategie, De 21 gemeenteraden, Gedeputeerde 
Staten en de Algemene Besturen van de twee waterschappen hebben eind 2021 de RES 1.0 
vastgesteld. De RES 1.0 is tot stand gekomen vanuit een intensieve samenwerking tussen de 
ambtenaren en bestuurders van de 21 gemeenten, provincie, waterschappen en Enexis. Raadsleden, 
stakeholders en inwoners hebben in het proces meerdere malen input kunnen leveren, er is regelmatig 
afstemming geweest van de regionale Adviesgroep RES met stakeholders. 
Om een zorgvuldige analyse van zoekgebieden voor grootschalige duurzame energie te kunnen maken, 
is een uitgebreid milieueffectenonderzoek uitgevoerd: een PlanMER. Hiermee is een verdiepingsslag 
gemaakt op de eerste analyses in de concept-RES, die in de zomer van 2019 in alle raden is 
besproken. Daarbij is gekeken naar milieueffecten op het landschap, ecologie en leefomgeving, maar 
ook naar bredere thema’s zoals de effecten op de landbouwtransitie en effecten op het elektriciteitsnet.  
 

Voor wat betreft het versnellen van de energietransitie door het verbinden van partijen zijn er stappen 
gezet naar een efficiënte uitvoering van de RES. Er een verkenning uitgevoerd over de te zetten 
stappen naar een efficiënte en effectieve uitvoering van de RES. Eindconclusie was dat we niets 
radicaal willen veranderen, maar ons in stappen willen doorontwikkelen. Alle input is verwerkt in een 
document ‘Uitgangspunten voor een Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES’ voor de 
Metropoolregio Eindhoven. In 2022 werken we dit verder uit in een Samenwerkings- en 
uitvoeringsprogramma (S&UP) RES MRE.  
De regionale Adviesgroep RES MRE heeft 4 keer overleg gehad met maatschappelijke partners 
betrokken bij het RES-proces. Hierin stemmen we af met deelnemers als de ZLTO, BMF, 
woningcorporaties, energiecoöperaties, TU/e, Fontys, JongRES (jongerenorganisatie), BOM en 
Brainport Development. 
Er is, samen met een aantal andere RES-regio’s, een lobbybrief gestuurd naar  
de Tweede Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat om te pleiten voor 
overbruggingsmiddelen voor de RES-regio’s voor 2022. 
Netcongestie opgepakt als urgent thema, op provinciale schaal heeft regelmatig afstemming 
plaatsgevonden met Enexis en Tennet om te komen tot programmeringsafspraken in relatie tot de 
capaciteit van het elektriciteitsnetwerk waarbij ook Frans Kuppens als bestuurlijk trekker van de regio is 
aangesloten.  
In de Kempengemeenten is een pilot gestart om op innovatieve manieren te kijken naar het afstemmen 
van vraag en aanbod van elektriciteit/energie, vanwege de schaarste op het elektriciteitsnet. 
Vanuit de regio is een afgestemde zienswijze ingediend op de investeringsplannen van 
netwerkbedrijven TenneT en Enexis. Hierin is met name aandacht gevraagd voor de problematiek 
rondom het netstation in de Kempen.  
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In het kader van kennisuitwisseling hebben we in 2021 onder andere webinars georganiseerd over 

de mogelijkheden tot opzetten lokaal energieloket, inzicht in warmtebronnen, besparingsplannen voor 

woningen en bedrijven, verLEDding openbare verlichting en een routekaart verduurzaming 

maatschappelijk vastgoed 

 
 
 
Metropoolregio Eindhoven – Mobiliteit  

 
Binnen het thema Mobiliteit zijn in het Werkprogramma 2021 de volgende concrete opgaven benoemd: 

 
- Verbinding Brainport met economische hoofdcentra (nationaal en internationaal); 
- Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio, samen, slim en co-modaal; 
- Doorontwikkelen van het regionaal mobiliteitssysteem. 

 

Aangaande de verbinding van onze Metropoolregio met andere economische centra is het BO-MIRT in 

het najaar 2021 niet doorgaan, omdat er nog geen nieuw kabinet was. De MIRT-opgaven zijn wel verder 

uitgewerkt en worden in het eerst volgende BO-MIRT overleg besproken.  

In het kader van het verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio, samen, slim en co-modaal  

Is het geactualiseerde fietsbeleid klaar en wordt in mei 2022 aan het poho voorgelegd om vast te 

stellen. Dit regionale fietsbeleid wordt ook gebruikt voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets voor een 

claim op de Rijksmiddelen voor fietsinfrastructuur (‘schaalsprong fiets’). De provincie coördineert de 

inbreng hiervoor vanuit Noord-Brabant naar nationaal niveau. 

Het regionaal verkeersveiligheidsplan is in concept gereed. Op basis hiervan zijn regionaal- en lokale 

uitvoeringsprogramma’s opgesteld. De regionale documenten worden in mei 2022 voorgelegd aan het 

poho om vast te stellen.  

Doorontwikkelen van het regionaal mobiliteitssysteem, het poho heeft voor wat betreft governance en 

organisatie ingestemd met de samenwerkingsstructuur uit het advies van AEF en de opdracht gegeven 

om het advies nader uit te werken waarbij gekeken moet worden hoe de huidige samenwerking 

geoptimaliseerd kan worden.  

Het proces rondom het toekomstbeeld Mobiliteit en Regionale Mobiliteitsagenda is nog niet afgerond. 

Het toekomstbeeld en de agenda laten zien waar wij als regio in willen investeren. Daarom is het van 

groot belang dat het gedragen wordt door alle gemeenten in de regio. Het proces om te komen tot een 

gedragen product heeft meer tijd nodig dan gepland.  

Het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) is tijdens de Omgevingsdag in december 2021 besproken. 

Daarbij is ook besproken waarin de regio en provincie gezamenlijk willen investeren. In het RMP 2022 is 

afgesproken om voor ruim 38,6 miljoen euro te investeren in de regio, de provincie draagt hier voor ruim 

21,7 miljoen euro aan bij. De definitieve versie ligt voor in het poho van februari 2022, waarna het 

voorgelegd kan worden aan Provinciale Staten en overgegaan kan worden tot het uitkeren van de 

bijdragen aan de betreffende gemeenten en regio.  

 

Metropoolregio Eindhoven - Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en 
Gulbergen 
 
Binnen het thema Bestuurlijke samenwerking, organisatie en regionale strategie zijn in het 

Werkprogramma 2021 de volgende concrete opgaven benoemd: 

 
- Regionale kennisontwikkeling op bovenlokale opgaven; 
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- Afstemming en coördinatie gezamenlijke inzet van de regio als één geheel via de 

Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant; 

- Voorbereiding doorontwikkeling Samenwerkingsakkoord 2022-2025 via de regionale 

strategie en analyse monitor brede welvaart; 

- Intensiveren en versterken betrokkenheid gemeenteraden / Raadstafel21. 

 
In het kader van regionale kennisontwikkeling op bovenlokale opgaven is een serie masterclasses 

aangeboden waaraan meer dan 700 mensen hebben deelgenomen. Onderwerpen waren klimaat, daily 

urban system, mobiliteit, brede welvaart, economische ecosystemen en stad-land. 

De monitor Brede Welvaart is opgeleverd en inclusief aanvullende studie beschikbaar gesteld aan  

21 gemeenten.  

Aangaande regionale opgaven hebben op 24 maart en 6 oktober 2021 de Metropoolconferenties 

plaatsgevonden en is een concept-Ambitiedocument met beschrijving regionale opgaven opgesteld. 

 

Afstemming en coördinatie gezamenlijke inzet van de regio als één geheel via de Omgevingsagenda 

Zuidoost-Brabant, Metropoolregio Eindhoven heeft in 2021 de coördinatie gevoerd over 3 

Omgevingsdagen Zuidoost-Brabant, Omgevingsagenda Zuid Nederland en gezamenlijke inzet op NOVI-

gebied de Peel (regionale investeringsagenda). 

 

Voorbereiding doorontwikkeling Samenwerkingsakkoord 2022-2025 via de regionale strategie en 

analyse monitor brede welvaart, het concept-Werkprogramma 2022 is opgesteld en aangeboden voor 

zienswijzen, via participatieproces is input opgehaald voor de doorontwikkeling van het 

samenwerkingsakkoord en het concept-Ambitiedocument is opgesteld als tussenstap en 

overdrachtsdocument naar de nieuwe gemeenteraden en regionale bestuurders. 

 

Intensiveren en versterken betrokkenheid gemeenteraden / Raadstafel21. De Raadstafel21 maakt nu 

onderdeel uit van de governance en is opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling, de 

Raadstafel21 en Dagelijks Bestuur hebben onderlinge afstemming geïntensiveerd en periodiek zijn 

relevante thema’s geagendeerd op de agenda van de Raadstafel21. 

De Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven is aangepast en vastgesteld. Alle 

producten uit de Planning en control cyclus (Kadernota, Begroting, Werkprogramma, 

Bestuursrapportages en Jaarrekening) zijn tijdig opgeleverd en vastgesteld. In het kader van de 

begroting zijn, in samenwerking met de GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio een tweetal 

informatiebijeenkomsten georganiseerd.    

 
De overdracht van de voormalige stortplaats op Landgoed Gulbergen aan Provincie Noord-Brabant 
kan pas plaatsvinden als er een door de provincie goedgekeurd Nazorgplan ligt. Aan dit nazorgplan 
wordt, in samenspraak met de provincie, voortdurend gewerkt. 
Met betrekking tot de ontwikkeling van gebied Landgoed Gulbergen is begin 2021 gestart, samen met 
de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a. om de kaders en randvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van het gebied in kaart te brengen. Deze kaders en randvoorwaarden zijn met medewerking van een 
landschapsarchitect vertaald in een aantal ontwikkelrichtingen van het gebied. Deze ontwikkelrichtingen 
zijn begin 2022 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Vervolgens is een breed communicatie- en 
burgerparticipatieproces opgestart, zodat iedereen kan kennisnemen van deze ontwikkelrichtingen en 
opmerkingen en aanmerkingen kan maken welke vervolgens worden meegenomen om uiteindelijk tot 
een scenario te komen voor het gebied.  
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Regionaal Historisch Centrum (RHCe) 

Op basis van de Archiefwet voert het RHCe als uitvoeringsorganisatie de volgende taken uit: 
 

- Toezicht op de archiefzorg door gemeenten, en op de overbrenging van gemeentelijke te 
bewaren archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats;  

- Advisering over archiefzorg- en beheer en over informatiebeheer van gemeenten;  
- Beheer en raadpleegbaarstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte analoge en 

digitale archieven; 
- Beheer van particuliere archieven uit de regio voor zover dat past bij het RHCe- acquisitiebeleid. 

Met particuliere archieven presenteert het RHCe historische gegevens van de regio en zijn er 
mogelijkheden deze te verbinden met een breed publiek. 

 
Alle in het verslagjaar in uitvoering genomen wettelijke taken zijn aangevat en afgerond; door 
gemeenten verzochte diensten zijn alle afgehandeld. Met elk der gemeenten is meermalen overleg 
gevoerd over talrijke zaken, met RHCe in de toezichthoudende, de adviserende dan wel de uitvoerende 
rol. De RHCe-activiteiten ten behoeve van publiek en zogeheten erfgoedpartners zijn in een versnelling 
gekomen, ondanks de pandemie. 
In mei 2021 heeft de bestuurscommissie van het RHCe het ‘Programma RHCe 2021/2022’ vastgesteld. 
Dit tweejaarlijkse programma beschrijft welke diensten het RHCe in de betrokken jaren aan gemeenten 
en openbaar lichamen zal aanbieden en welke diensten het RHCe zal verlenen aan het publiek. In het 
programma is verder beschreven wat het RHCe betekent voor regionaal erfgoed en cultuurhistorie. 
De kern van het genoemd programma zijn de per deelnemende gemeente beschreven getallen en 
bedragen van de realisaties en ramingen van diensten/producten. De ramingen zijn door gemeenten 
opgegeven en overgenomen in overeenstemming met de bestuurlijk overeengekomen 
begrotingskaders.  
Eind 2021 heeft het RHCe zijn eerste magazine uitgegeven, genaamd ‘Jaarzine’, aangezien het een mix 
is tussen jaarverslag en magazine. Boordevol achtergrondverhalen, nieuwe ontwikkelingen in het 
vakgebied en projecten op het gebied van informatiebeheer, regionaal erfgoed en cultuurhistorie. 
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BIJLAGE 2: TERUG TE ONTVANGEN PER GEMEENTE 
 

 


