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De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden in vergadering bijeen op 21 april2O2O;
gelezen het raadsvoorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de Kadernola 2021
Metropoolregio Ei ndhoven;

constaterende dat
de ontvangen Kadernota van de Metropoolregio Eindhoven slechts ten dele kaders stelt en zich
beperkt tot voornamelijk de indexering en verrekening op basis van inwoneraantallen;
de Kadernota daarmee niet de regulier (gebruikelijke) indeling volgt die de regelingen met een
wettelijke basis volgen en geen doorkijk geven naar de reserveposities;
we inmiddels van het College hebben begrepen, dat het eigen vermogen van de GR
Metropoolregio Eindhoven stijgt van € 4.280.060 op 1-1-2019 naar € 5.820.759 op 31-1 2-2019;

ovenflegende dat:

.
.
.
.
o
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een kadernota kaderstellend moet zijn, ook ten aanzien van (eventuele) reserveposities;
de GR Metropoolregio Eindhoven een vrijwillige samenwerking is binnen de regio en geen
wettelijke regeling behelst;
uit een vrijwillige regeling slechts in beperkte mate risico's naar voren komen die een
algemene reserve rechtvaardigen en, in principe, geen bestemmingsreserves zouden
behoeven aan te houden, anders dan dat de leden van de GR in de begroting kunnen
opnemen;
aan de algemene reserye ook een bandbreedte is verbonden om het eigen vermogen niet tot
een bovenmatig niveau te doen oplopen;
wê die bandbreedte toch wat "omzeild" zien worden door zeer grote dotaties aan / posities van
bestemmingsreserves;
afgezonderd vermogen bij een GR niet meer beschikbaar is voor de (vele) risico's waarvoor
de afzonderlijke gemeenten zich geplaatst zien;

Besluit:
Besluitonderdeel 2. komt te luiden zoals hierna aangegeven en een nieuw besluitonderdeel 3. Wordt
toegevoegd:
"2. Als reactie op de Kadernota 2021 Metropoolregio Eindhoven aan het DB en AB van deze GR
kenbaar te maken dat:
o de raad in de kadernota (en de begroting) ook een paragraaf opgenomen wil zien worden
waarin de visie t.a.v. risico's en vermogensvorming nader worden uitgewerkt;
o er terughoudendheid dient te worden betracht bij het aanleggen van een algemene reserve
en bestemmingsreserves (die gemeenten dan niet meer ter beschikking hebben);
3. Dit amendement onder de aandacht te brengen van de overige gemeenteraden binnen de MRE."

en gaat over tot de orde van de dag
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