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Geachte college,  

 

Op 24 april 2020 ontvingen wij van u een schrijven dat uw gemeenteraad tijdens de vergadering op 21 april 
2020 de Kadernota 2021 Metropoolregio Eindhoven inhoudelijk heeft behandeld en hierop twee 
amendementen heeft aangenomen. Middels deze brief willen wij hier inhoudelijk op reageren. 
 
Amendement m.b.t. vermogensvorming binnen de Metropoolregio Eindhoven 

Uw gemeenteraad geeft aan dat de Metropoolregio Eindhoven terughoudend om moet gaan met het 
aanleggen of ophogen van een algemene reserve en bestemmingsreserves. De Metropoolregio Eindhoven 
kan zich hier volledig in vinden en heeft, gezamenlijk met de gemeenschappelijke regelingen GGD 
Zuidoost-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Veiligheidsheidregio Brabant-Zuidoost, 
spelregels hieromtrent vastgelegd in de Notitie Algemene reserve en de Beleidsregels Reserves en 
voorzieningen. Deze notities maken onderdeel uit van de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR 
welke door de Algemene Besturen van deze gemeenschappelijke regelingen in 2017 zijn vastgesteld. De 
Metropoolregio Eindhoven handelt conform deze notities, de algemene reserve bevindt zich binnen de 
gestelde bandbreedte en bestemmingsreserves worden slechts gevormd indien noodzakelijk en na 
goedkeuring van het Algemeen Bestuur.  
 
De toename in het eigen vermogen van de Metropoolregio Eindhoven per 31 december 2019 is te verklaren 
door de in december ontvangen Rijksmiddelen in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES). Er is 
hier naar onze mening geen sprake van ongewenste vermogensvorming, maar van het tijdelijk reserveren 
van middelen ten behoeve van uitgaven in het kader van de RES in de komende jaren. 
 
Tevens geeft uw gemeenteraad aan in de kadernota en de begroting een paragraaf op te nemen waarin de 

visie t.a.v. risico’s en vermogensvorming verder worden uitgewerkt. In dit kader wijzen wij u op de paragraaf 

Weerstandsvermogen en risicomanagement in zowel de begroting als de jaarrekening. In deze conform het 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte paragraaf worden risico’s in relatie tot de 

vermogenspositie beschreven. De visie van de organisatie op risico’s ligt vast in de door het Algemeen 

Bestuur in 2018 vastgestelde Notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen, een meerjarig inzicht in 

het verloop van de vermogenspositie wordt jaarlijks in de primaire begroting geschetst welke aan u ter 

zienswijze wordt voorgelegd. 
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Uw gemeenteraad wil via een separaat voorstel in positie worden gebracht om zich te kunnen buigen over 

de ambities en financiering van Brainport Development alvorens het Algemeen Bestuur van de 

Metropoolregio Eindhoven een besluit neemt over de meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024. Op 

12 maart 2020 is de primaire begroting 2021 van Metropoolregio Eindhoven inclusief het meerjarenplan en -

financiering Brainport Development NV 2021-2024 aan u ter zienswijze voorgelegd. Wij hebben uw 

gemeenteraad gevraagd naast de zienswijze op de begroting specifiek een zienswijze te geven op de 

inwonerbijdrage Brainport Development in de periode 2021-2024. Wij gaan er van uit dat wij hiermee uw 

raad voldoende in positie hebben gebracht.  

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u uw gemeenteraad op de hoogte te stellen 

van onze reactie. 

 

Hoogachtend, 

 

namens het Dagelijks Bestuur 

van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

 

 

mevrouw drs. J. Wiggers, 

secretaris. 

 

 

 


