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: Door de gemeenteraad van Reusel- De Mierden zijn een tweetal
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: • Kennisnemen van de amendementen zoals de gemeenteraad van
Reusel-De Mierden deze heeft aangenomen.
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aan Metropoolregio Eindhoven.
• Instemmen met reactie DB Metropoolregio Eindhoven op brief
college gemeente Reusel-De Mierden.
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Adviesnota vergadering
Dagelijks Bestuur d.d. 11 mei 2020

AGENDAPUNT

Onderwerp

Amendementen gemeente Reusel-De Mierden m.b.t. de Kadernota
Begroting 2020 Metropoolregio Eindhoven

De financiële uitgangspunten voor het opstellen van de concept-Begroting 2021 zijn, zoals gebruikelijk, in
de vorm van een kadernota aan het Algemeen Bestuur op 18 december 2019 voorgelegd en als zodanig
vastgesteld. Deze kadernota wordt conform de beleidsnotitie Kaders P&C documenten opgesteld door de
4GR ter informatie aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad hoeft
geen actie op te ondernemen of zienswijze op uit te brengen.
Binnen de gemeente Reusel-De Mierden is het echter gebruikelijk deze kadernota wel te behandelen. Dit is
op 21 april gebeurd. Naar aanleiding hiervan zijn een tweetal amendementen aangenomen en naar de
andere raden van de deelnemende gemeenten gestuurd.
Het betreft:
1. Amendement m.b.t. vermogensvorming binnen de Metropoolregio Eindhoven
2. Amendement m.b.t. proces Brainport Development
Het college van de gemeente Reusel-De Mierden heeft de Metropoolregio middels bijgevoegde brief
hiervan op de hoogte gesteld.
Amendement m.b.t. vermogensvorming binnen de Metropoolregio Eindhoven
De gemeenteraad van Reusel-De Mierden stelt vast dat de Metropoolregio de kaderstellende bandbreedtes
“omzeild” m.b.t. de bestemmingsreserves en zeer grote dotaties doet aan de deze reserves waardoor de
indruk ontstaat dat er sprake is van een bovenmatige vermogensvorming.
Tevens ziet de gemeenteraad in de kadernota (en de begroting) een paragraaf opgenomen zien worden
waarin de visie t.a.v. risico's en vermogensvorming nader worden uitgewerkt.
Reactie Metropoolregio Eindhoven:
-

Spelregels m.b.t. de hoogte van de algemene reserve (AR) zijn vastgelegd in de Notitie Algemene
reserve als onderdeel van de beleidsnotitie Kaders P&C documenten welke door de 4GR is
opgesteld. De bandbreedte waarin de AR zich mag bewegen is afhankelijk van het begrotingstotaal
en voor de werkorganisatie Metropoolregio Eindhoven vastgesteld op € 600.000 - € 1.200.000 en
voor het RHCe op € 150.000 - € 300.000.
Voor beide organisaties geldt dat de huidige stand zich binnen deze bandbreedte begeeft.

-

Met betrekking tot de bestemmingsreserves zijn de spelregels vastgelegd in de Beleidsregels
reserves en voorzieningen, eveneens onderdeel van de beleidsnotitie Kaders P&C documenten
4GR.
Bij bestemmingsreserves wordt niet gewerkt met bandbreedtes.
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-

De Kadernota is niet het instrument inzicht te geven in risico’s. Conform het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) worden risico’s in relatie tot de vermogenspositie in zowel de jaarrekening
als de begroting in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement toegelicht. Basis
hiervoor is de door het AB in 2018 vastgestelde Notitie Risicomanagement en
weerstandsvermogen waarin o.a. is vastgelegd wat onder risico’s wordt verstaan, welke risico’s de
Metropoolregio Eindhoven loopt en hoe deze zijn afgedekt.
Een meerjarig (4 jaar) inzicht in het verloop van de vermogenspositie wordt gegeven in de
begroting zoals deze jaarlijks voor 15 maart ter zienswijze naar de gemeenten wordt gestuurd.

Toelichting toename eigen vermogen per 31-12-2019

De toename in het eigen vermogen per 31-12-2019 van ruim € 4,2 miljoen naar € 5,8 miljoen wordt volledig
veroorzaakt binnen de bestemmingsreserves van de werkorganisatie Metropoolregio Eindhoven. Er
hebben geen mutaties plaatsgevonden binnen de algemene reserve, het jaarresultaat 2018 is nagenoeg
gelijk aan dat van 2019.
De toename in de bestemmingsreserves is nagenoeg volledig te verklaren door de via de gemeente
Cranendonck ontvangen rijksmiddelen van € 1,7 miljoen in het kader van de RES. Er is hier geen sprake
van vermogensvorming, maar van het tijdelijk reserveren van middelen ten behoeve van de RES in de
komende jaren.
In de zienswijze op de begroting 2021 geeft de gemeente Reusel-De Mierden aan dat de Metropoolregio
Eindhoven terughoudend om moet gaan met het aanleggen of ophogen van een algemene reserve en
bestemmingsreserves. Door in samenwerking met de 4GR spelregels op te stellen over deze reserves
hebben de 4GR getracht hier gehoor aan te geven.
Het uitgangspunt binnen de Metropoolregio Eindhoven is altijd dat middelen welke niet noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de taak terugvloeien naar de gemeenten. Voorbeeld hiervan zijn de middelen binnen
de bestemmingsreserve Fysiek domein. Tot en met 2019 werd het werkkapitaal op de diverse thema’s uit
deze reserve gedekt. Nu dit vanaf 2020 structureel gedekt is binnen de inwonerbijdrage, heeft de
organisatie het AB in december 2019 voorgesteld deze middelen terug te laten vloeien naar de gemeenten.
Het AB heeft dit voorstel overgenomen. Nu de jaarrekening 2019 definitief is afgerond, kan uitvoering
worden gegeven aan dit besluit.
Amendement m.b.t. proces Brainport Development
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
-

In de kadernota zoals deze in december 2019 is vastgesteld is uitgegaan van de jaarlijkse bijdrage
zoals deze gold in de periode 2017-2020. Op dat moment was de voorgestelde bijdrage voor de
nieuwe periode nog niet bekend. In de kadernota is vermeld dat in de begroting 2021 de nieuwe
bijdrage zou worden verwerkt. We hebben hiermee conform gehandeld.
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-

De bijdrage aan Brainport Development maakt onderdeel uit van de begroting van de
Metropoolregio Eindhoven. In de zienswijze op de begroting 2021 wordt de gemeenteraden
gevraagd naast de zienswijze op de gehele begroting specifiek een zienswijze te geven op de
bijdrage aan Brainport Development. Zowel de begroting als het meerjarenplan Brainport 20212024 is ter beschikking van de gemeenteraden gesteld waarmee zijn in de gelegenheid zijn gesteld
zich over beide documenten uit te spreken over de financiering.

Uit de ontvangen zienswijze van de gemeente Reusel-De Mierden (geen zienswijze) lijkt het of hiermee
voldaan is aan de wens van de gemeenteraad.
Personele consequenties
N.v.t.
Financiële consequenties
N.v.t.
VOORSTEL:
• Kennisnemen van de amendementen zoals de gemeenteraad van Reusel-De Mierden deze heeft
aangenomen.
• Kennisnemen van de brief college gemeente Reusel-De Mierden aan Metropoolregio Eindhoven.
• Instemmen met reactie DB Metropoolregio Eindhoven op brief college gemeente Reusel-De Mierden.
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