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Voorstel vaststellen Begroting 2023 Metropoolregio Eindhoven 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 6 juli 2022 

AGENDAPUNT 9 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Hierbij treft u ter vaststelling aan de conceptbegroting 2023 van de Metropoolregio Eindhoven. Het 

opstellen van de conceptbegroting en deze ter zienswijze voorleggen aan de raden van de 

deelnemende gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven is een verplichting vanuit de Wet 

Gemeenschappelijke Regeling. Hiertoe is u deze conceptbegroting 2023 op 14 maart 2022 

toegezonden.  

 

Kaders bij de begroting 

Omdat we met deze begroting vooruitlopen op ons nieuwe samenwerkingsakkoord is deze op 

hoofdlijnen opgesteld waarbij het financiële kader van het Werkprogramma 2022 en de uitgangspunten 

in ambitiedocument als basis zijn genomen. De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten in de 

door uw  Algemeen Bestuur op 15 december 2021 vastgestelde Kadernota Begroting 2023 en de 

kaders vanuit de Beleidsnota Kaders P&C documenten opgesteld door de vier gemeenschappelijke 

regelingen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, GGD Zuidoost Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost 

Brabant en Metropoolregio Eindhoven. 

 

Inwonerbijdrage Metropoolregio Eindhoven 

De inwonerbijdrage voor het begrotingsjaar 2023 wordt zoals vastgelegd in de Kadernota Begroting 

2023 geïndexeerd met 2,23% ten opzichte van de bijdrage 2022. Deze indexering wordt toegepast op 

de pijlers Regionale opgaven, Brainport Development en RHCe. De bijdrage Stimuleringsfonds wordt 

conform vigerend beleid niet geïndexeerd, de stijging van het aantal inwoners ten opzichte van 2022  

(+ 6.652) is wel verrekend. 

 

Werkprogramma 2023 

Deze primaire begroting 2023 wordt samen met uw gemeenten in het najaar 2022 verder uitgewerkt in 

het concept-Werkprogramma 2023. Indien uit dit proces of bij het opstellen van het nieuwe 

samenwerkingsakkoord blijkt dat dit een financieel effect heeft op deze primaire begroting, zal een 

begrotingswijziging worden opgesteld. Het concept-Werkprogramma 2023 zal zoals gebruikelijk aan u 

voor zienswijzen worden aangeboden. 
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Zienswijzen gemeenteraden conceptbegroting 2023 

Ter voorbereiding op het geven van een reactie op de conceptbegroting 2023 hebben de vier 

gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, GGD Zuidoost-Brabant, 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Metropoolregio Eindhoven dit jaar weer een tweetal (digitale) 

bijeenkomsten georganiseerd waarin college- en gemeenteraadsleden de mogelijkheid is geboden 

informatie in te winnen over de betreffende begrotingen. Deze hebben plaatsgevonden op 13 en 19 april 

2022 en zijn zowel door de gemeenschappelijke regelingen als door deelnemers als zeer positief 

ervaren.    

 

Reactienota 

Bijgaand treft u in de vorm van een reactienota de gemeentelijke reacties aan op de conceptbegroting 

2023, inclusief de antwoorden hierop. Onder verwijzing naar de details in reactienota, mag 

geconcludeerd worden dat, vooruitlopend op het nieuwe samenwerkingsakkoord en het werkprogramma 

2023, uw gemeenten kunnen instemmen met de nu voorliggende primaire begroting 2023 van de 

Metropoolregio Eindhoven   

 

De Commissie van Advies voor Financiën vergadert op 15 juni 2022 over dit voorstel. Het advies van 

het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht. 

 

Eindhoven, 30 mei 2022 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter,   de secretaris, 

J.A. Jorritsma.   mevrouw drs. J. Wiggers. 
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 30 mei 2022; 

gehoord de Commissie van advies voor financiën d.d. 15 juni 2022 

B E S L U I T  

de Begroting 2023 Metropoolregio Eindhoven vast te stellen  

Eindhoven,  6 juli 2022 

 

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 

 


