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Voorwoord
Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage van de Metropoolregio Eindhoven in het jaar 2016.
In de eerste rapportage hebben we u geïnformeerd over de beleidsmatige uitvoering van het
Werkprogramma 2016 in de periode januari t/m mei.
In deze tweede rapportage gaan we in op de financiële realisatie over de periode januari t/m augustus
2016. Hierbij betrekken we ook het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Middels een
voorbericht bent u reeds op hoofdlijnen geïnformeerd, verdere details treft u aan in deze rapportage.
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SAMENVATTING
Financiële realisatie Werkprogramma 2016,
peildatum 1 september
ALGEMEEN
 Voor het jaar 2016 wordt een positief resultaat verwacht van € 300.000 - € 400.000. Hierbij is
nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in de voorziening Reorganisatie SRE. De
hoogte van deze voorziening wordt bij het opstellen van de jaarrekening in samenspraak met de
accountant beoordeeld.


Een actualisatie van een aantal aspecten van de financiële huishouding treft u aan in de
paragrafen Weerstandsvermogen en risicomanagement, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden
partijen en Grondbeleid.



Vanaf kwartaal 3-2016 hoeft de Metropoolregio Eindhoven geen kwartaalrapportages IV3 meer
aan te leveren. De reden hiervoor is dat door de transformatie van de Metropoolregio Eindhoven
het begrotingstotaal is gedaald onder het drempelbedrag van € 20 miljoen voor verplichte
aanlevering.



Bij deze Bestuursrapportage treft u de informatie voorlopige jaarrekening 2016 in het kader van de
verbonden partijen aan.

METROPOOLREGIO EINDHOVEN
ALGEMEEN
 Conform besluitvorming bij de winstbestemming jaarrekening 2015 is een bedrag van € 1.840.697
terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.



De afbouw van personeel volgend uit de reorganisatie van het SRE loopt conform planning.
De taakstellende afbouw van 20% in 2016 is gerealiseerd.

WERKPLAATSEN
 Uitgaven op de werkplaatsen Bedrijventerreinen en detailhandel, Wonen, Strategie Ruimte en
Mobiliteit en Innovatie lopen niet in lijn met de werkbudgetten zoals deze zijn opgenomen in de
primaire begroting.
De werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel heeft € 30.000 lagere uitgaven, Wonen € 15.000
lager, Strategie Ruimte € 52.500 hoger en Mobiliteit en Innovatie € 112.500 hoger.
Verrekening vindt plaats door een per saldo extra onttrekking van € 120.000 uit de
bestemmingsreserve Fysiek domein, het exploitatieresultaat wordt niet beïnvloed.


In maart 2016 is het werkbudget GGA Zuidoost Brabant ad € 106.800 in rekening gebracht
bij de deelnemende gemeenten (besluit DB 18 januari 2016).

ORGANISATIE REGIONAAL NETWERK
 Uitgaven in relatie tot de organisatie van het regionaal netwerk vinden plaats binnen de daarvoor
beschikbaar gestelde budgetten.
OUD SRE
 In 2016 is een bedrag van € 700.000 aan Europese subsidiegelden ontvangen voor het project
Cradle to Cradle. Deze middelen zijn doorbetaald aan de deelnemers.


De transportkostenverevening restafval en Gft van € 103.909 is verrekend met de gemeenten.

KOSTEN OVERHEAD
 De overheadkosten (directe en indirecte loonkosten, huisvestingskosten, algemene kosten,
bureaukosten en kosten automatisering) laten tot en met de verslagperiode een voordeel zien
van € 172.000.
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REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCE)


Op de beleidstaak Opslag en Beheer is wederom een inhaalslag gemaakt om de achterstanden
zoals genoemd in het bedrijfsplan verder in te lopen. Dit heeft geleid tot extra kosten van € 30.000
welke worden opgevangen door voordelen op overige onderdelen.



Ten opzichte van de primaire begroting worden € 15.000 extra inkomsten ontvangen als gevolg
opslag van externe archieven.



De overheadkosten (directe en indirecte loonkosten, huisvestingskosten, algemene kosten,
bureaukosten en kosten automatisering) laten tot en met de verslagperiode een voordeel zien
van € 25.000.
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METROPOOLREGIO EINDHOVEN
“Een excellente regio waar het goed leven is”
Metropoolvorming in de regio Zuidoost-Brabant
Samenwerken om onze regio verder te ontwikkelen. Dat is wat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant al
jaren doen. En dat met veel succes. Mensen en bedrijven kiezen voor onze regio omdat het hier goed
wonen, werken en recreëren is. Een regio die zich op een duurzame manier wil ontwikkelen tot een
economische wereldspeler. Samen zijn we een toptechnologische regio met een goed woon-en
leefklimaat. En nationaal en internationaal wordt dat ook erkend. Samen met de metropoolregio’s
Amsterdam en Rotterdam-Den Haag vormt de Metropoolregio Eindhoven de economische motor van
Nederland.
Maar onze reputatie als Brainport regio geeft geen garantie voor de toekomst. We moeten onze regio
blijven ontwikkelen. Alleen samen kunnen we de welvaart en het welzijn van onze regio verbeteren. Dit
betekent enerzijds dat we vanuit de nationale ontwikkeling een opgave hebben ons verder te ontwikkelen
en anderzijds dat we juist vanuit onze eigen economische kracht de opgave hebben ons te versterken.
Deze opgaven realiseren we in de Metropoolregio Eindhoven. Het bestuurlijk netwerk in onze regio.
In deze samenwerking zetten wij in op het versterken van het DNA van de regio door onder andere het:
 versterken van ons voorzieningenniveau;
 verbeteren van de connectiviteit (wegen, openbaar vervoer), maar ook digitaal (ICT en breedband);
 verkorten van reistijden van onze woon-en arbeidsmarkten;
 versterking aanbod van hoogwaardig (internationaal) onderwijs;
 versterking van de kennisinfrastructuur (publieke R&D, campussen);
 creëren van dynamische ontmoetingsplekken;
 (beter) positioneren van de regio in het internationale netwerk;
 investeren in het bestuurlijk netwerk.
Deze speerpunten zijn samen te vangen in ‘metropoolvorming’. Metropoolvorming is belangrijk om als
regio en stedelijk netwerk te kunnen concurreren in de Europese top van kennis-en innovatieregio’s.
Steden en dorpen kunnen hierin optimaal profiteren van elkaars potentie en specifieke kwaliteiten. Alleen
samen kan een kritische massa worden georganiseerd die bepalend is voor het aanbod van én de
diversiteit in bijvoorbeeld woningen, banen en cultuurvoorzieningen. We willen ervoor zorgen dat zowel
stad als ommeland aantrekkelijk zijn en blijven voor onze inwoners, kenniswerkers en bedrijven.

Bestuurlijke samenwerking
Metropoolvorming is niet iets wat één partij kan realiseren. Het is een complex samenspel van
verschillende betrokkenen en belanghebbenden. Iedere partij binnen de triple helix heeft hierin haar eigen
én een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook voor de bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven
is er in dat samenspel een aantal specifieke taken. Als bestuurlijk netwerk willen wij de metropoolvorming
faciliteren en daarmee het regionale ecosysteem verbeteren.
De samenwerkingsafspraken tussen de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven zijn vastgelegd in
de Regionale Agenda 2015-2018. De Regionale Agenda is daarmee de basis van onze regionale
samenwerking. In de Regionale Agenda beschrijven we hoe we onze ambitie gaan realiseren. Hoe gaan
we aan de slag om de regio verder te ontwikkelen tot een economische wereldspeler die internationale
allure koppelt aan regionale eigenheid? Met als uiteindelijk resultaat de ontwikkeling van welvaart en
welzijn van onze inwoners.
In de Regionale Agenda is de focus gelegd op de thema’s economie, ruimte en mobiliteit. Binnen die
thema’s werken we aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in onze regio. Tegelijkertijd is de agenda
van de bestuurlijke samenwerking dynamisch. Colleges en raden houden – in de begrotingscyclus – de
vinger aan de pols of we nog met de juiste thema’s aan de slag zijn binnen de Metropoolregio.
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Hoe werken we samen?
De bestuurlijke regionale samenwerking gebeurt in een goed functionerend bestuurlijk platform dat is
afgestemd op gemeentelijke besluitvormingsprocessen. We werken, afhankelijk van het onderwerp, samen
met de beste partners, in de triple helix en met maatschappelijke organisaties. We werken samen vanuit
een hoge mate van onderling vertrouwen tussen de partners in het netwerk. Het Regionaal Platform is het
centrale punt in het bestuurlijk Metropoolregionetwerk. Hierin zijn alle gemeenten van de regio
vertegenwoordigd door hun voltallige college van B&W. Het Regionaal Platform is de plaats waar
regiogemeenten praten over de regionale opgaven.
De gemeenteraden zijn nauw betrokken bij besluitvorming over de begroting en de Regionale Agenda.
Daarmee stellen zij de kaders voor het Regionaal Platform en de werkplaatsen. Om de betrokkenheid van
raadsleden bij de Metropoolregio Eindhoven te vergroten is in 2015 de Raadstafel21 ingericht. De
Raadstafel21 is een ‘denktank’ die in een vroeg stadium ideeën uitwisselt, adviseert over regionale
dossiers en meedenkt over het proces. De Raadstafel21 bestaat uit twee vaste raadsleden per gemeente.
Deze vertegenwoordiging van raadsleden kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Dit wordt op een
lichte en flexibele manier georganiseerd. Voorts wordt per dossier bekeken op welke wijze de raden het
beste betrokken kunnen worden in het proces. Alle officiële voorstellen die vanuit de ‘werkplaatsen’ naar de
individuele gemeenteraden gaan, worden besproken in de Raadstafel21. Deze voorstellen, voorzien van
een advies van de Raadstafel21, worden daarna doorgestuurd naar de gemeenteraden. Ook kan de
Raadstafel gevraagd en ongevraagd advies geven. De besluitvorming blijft liggen bij de gemeenteraden
zelf. Op deze wijze wordt op een dynamische en flexibele wijze de betrokkenheid van de raden
georganiseerd.
De opgaven van de Metropoolregio Eindhoven spelen op verschillende schaalniveaus: internationaal,
nationaal, regionaal en lokaal. Afstemming tussen individuele gemeenten vindt met name plaats in de
subregio’s. Het schakelen tussen de schaalniveaus is een belangrijke taak van de Metropoolregio
Eindhoven. Op deze manier trekken de gemeenten gezamenlijk op naar hogere overheden zoals de
provincie Noord-Brabant en het Rijk. De voorzitter van de Metropoolregio heeft op basis van de Regionale
Agenda de bevoegdheid om op het bovenregionale schaalniveau te handelen en te onderhandelen met
provincie en Rijk en met internationale partners.

Werkplaatsen
Voor de uitvoering van de Regionale Agenda zijn ‘werkplaatsen’ ingericht. De werkplaats werkt, onder
leiding van een bestuurlijk trekker, aan het voorbereiden en uitwerken van vastgestelde opgaven. De
werkplaatsen bestaan uit een diversiteit aan leden die zich verbinden aan de opgave/vraagstuk, aan de
oplossingsrichting en het resultaat van de werkplaats. Hiervoor brengen ze hun kennis, tijd, netwerk en
denkkracht in. De opdrachten aan de werkplaatsen leiden tot concrete afspraken, programma’s,
convenanten etc., die worden belegd bij de partners. Er worden dus geen besluiten genomen in de
werkplaatsen. De besluitvorming over inhoudelijke thema’s gebeurt door de gemeenten zelf.
Voor 2016 zijn er zes werkplaatsen:
1 Economische Strategie
2 Arbeidsmarkt
3 Bedrijventerreinen en Detailhandel
4 Strategie Ruimte
5 Strategie Mobiliteit en Innovatie
6 Wonen
Feitelijk biedt het voorliggende Werkprogramma een actualisatie van de opdrachten van de (bestuurlijk
trekkers van de) werkplaatsen, die zijn vastgesteld in het Regionaal Platform van juni 2014. De bestuurlijk
trekkers van de werkplaatsen komen zeker vier keer per jaar bij elkaar om met elkaar af te stemmen en
zien elkaar vaak nog tussentijds. Op deze manier wordt geborgd dat thema’s integraal worden aangepakt.
Een voorbeeld is het thema ‘logistiek’. De huidige ontwikkelingen in de logistieke sector hebben een
belangrijke impact in onze regio. Er is vraag naar een ander type arbeidskrachten en een ander type
bedrijventerreinen. Bovendien zien we een veranderd gebruik van de bestaande infrastructuur. De
bestuurlijk trekkers van de werkplaatsen Economische strategie, Arbeidsmarkt, Bedrijventerreinen en
Detailhandel, Strategie ruimte en Strategie mobiliteit pakken dit gezamenlijk op.
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Andere thema’s
Werken aan een excellente regio is meer dan werken aan economie, ruimte en mobiliteit. Duurzaamheid,
zorg en cultuur zijn bijvoorbeeld ook cruciale factoren. Er is voor gekozen om deze thema’s op dit moment
niet als centrale opgave van de bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven te zien. Deze
thema’s zijn of worden buiten de Metropoolregio Eindhoven belegd. Maar dat wil niet zeggen dat er geen
aandacht voor is. De duurzaamheidsambities van de gemeenten moeten bijvoorbeeld als vanzelfsprekend
geborgd zijn in alle opgaven van de Metropoolregio Eindhoven. Bovendien is de agenda van de
bestuurlijke samenwerking dynamisch. Dit jaar wordt in ieder geval verder gesproken hoe de
samenwerking op de thema’s duurzaamheid en zorg wordt ingevuld. Als zich tussentijds nieuwe thema’s
aandienen, die niet passen binnen de vastgestelde opdrachten voor de werkplaatsen en daarmee zijn
verankerd in de jaarlijkse werkprogramma’s, wordt op basis van bijgevoegd processchema (bijlage op
pagina 40) de afweging gemaakt of deze opgepakt moeten en kunnen worden.
Gesprekstafels
In de Regionale Agenda hebben we de mogelijkheid beschreven tot het oprichten van een ‘gesprekstafel’.
Een gesprekstafel komt voort uit de functie van het Regionaal Platform als ‘community of practice’: het
delen van praktijkvoorbeelden of ervaringen die betrokkenen hebben ontwikkeld op specifieke thema’s.
Een voorbeeld is de Gesprekstafel Duurzaamheid, getrokken door de gemeente Waalre. Deze
gesprekstafels worden niet gefaciliteerd vanuit de werkorganisatie van de Metropoolregio Eindhoven.
Ambtelijke organisatie
De Metropoolregio Eindhoven heeft ter ondersteuning van de bestuurlijke samenwerking een kleine,
compacte/slagvaardige ambtelijke organisatie. Deze ambtelijke organisatie bestaat uit procesmanagers,
die inhoudelijke vraagstukken identificeren en articuleren, groepen tot visie brengen, zorgen voor een
integrale aanpak, draagvlak verbreden en partners tot actie en resultaat kunnen brengen.

40439-40584\DRO\HLE\-7

ECONOMIE

WERKPLAATS ECONOMISCHE STRATEGIE
---------------------------------------------------INVESTERINGSFONDSEN
“Kansen zoeken en verbindingen leggen”
Staf Depla

1. Opgave lange termijn
De Werkplaats Economische Strategie heeft een coördinerende rol in het opstellen en verbinden van
subregionale agenda’s met de Brainportstrategie. De werkplaats vervult hierin als ‘enabler’ in de regionale
samenwerking een bijdrage door het bij elkaar brengen van partijen, het verbinden van regionale ambities
en het organiseren van samenwerking. Daarnaast heeft de werkplaats een coördinerende rol om mede
namens de regionale overheden financiële continuïteit te organiseren voor de uitvoering van onze
regionale Brainport Agenda, met Brainport Development als verbindende en versnellende factor. Ook
ondersteunt de Werkplaats initiatieven om de ‘basics’ in onze regio te versterken, zoals het stimuleren van
de uitrol van een regionale breedband infrastructuur.
Met het Stimuleringsfonds ondersteunen we projecten die de economie in de regio versterken. De focus ligt
op innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Onderdeel van het Stimuleringsfonds zijn de Investerings-en
Adviesregeling. Deze regelingen richten zich op vernieuwende structurele bedrijfsmatige activiteiten van
individuele, kansrijke MKB-ondernemingen.

2. Resultaten 2016




Verbinding tussen de economische agenda’s van de gemeenten en subregio’s met de Brainport Next
Generation Agenda door economische prioriteiten van onze subregio’s te vertalen in het Meerjarenplan
Brainport 2017-2020
Regionale afstemming georganiseerd en overeenstemming bereikt met de 21 gemeenten over het
Meerjarenplan en financiering Brainport Development 2017-2020.
Thematische onderwerpen die een strategisch belang voor de regio hebben en versterkend zijn aan de
Brainport Next Generation agenda zoals; strategische verkenning Metropoolvorming irt REOS,
deelname in Leisurefonds Brabant, Agrofood en High Tech en aanleg van breedbandnetwerken in de
regio. Via cofinanciering van projecten vanuit het regionaal Stimuleringsfonds creëren van innovatieve
economische ontwikkeling en nieuwe bedrijvigheid. Hiermee investeringen door overige partijen in
regionaal economisch structuurversterkende projecten uitlokken.

Jaarplanning



Januari
 Besluitvorming tender Stimuleringsfonds
Februari
 Overeenstemming meerjarenplan en financiering
Brainport Development 2017-2020
April
 Sluiting tender Stimuleringsfonds
Juni
 Besluitvorming AB meerjarenplan en

Juli
 Besluitvorming tender Stimuleringsfonds
Oktober
 Sluiting tender Stimuleringsfonds
December
 Vaststellen uitvoeringsovereenkomst
meerjarenfinanciering Brainport Development
2017-2020 in AvA Brainport Development NV

financiering Brainport Development 2017-2020
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3. Financiële realisatie t/m augustus 2016

Apparaatskosten
Ten opzichte van de begroting 2016 wordt op apparaatskosten een voordeel behaald van ruim
€ 65.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt op het onderdeel investeringsfondsen. Doordat de tweede
tender Stimuleringsfonds eindigt op 1 oktober vallen relatief gezien vallen veel uren buiten de
verslagperiode.
Deze onderbesteding is echter niet van invloed op het exploitatieresultaat 2016. Op de kostenplaats wordt
een even groot nadeel behaald door de lagere doorbelasting naar het beleidsveld.

Programmakosten en baten
Zowel de programmakosten als de baten zijn gerealiseerd conform begroting:


De subsidie aan Brainport Development van bijna € 3,9 miljoen is volledig verstrekt. De
inwonerbijdrage hiervoor is in rekening gebracht bij de deelnemende, evenals de specifieke
bijdragen van de gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best.



De bijdrage aan het Stimuleringsfonds van bijna € 3,3 is conform begroting aan de voorziening
toegevoegd.
De hiermee samenhangende inwonerbijdrage van € 2,7 miljoen is in rekening gebracht bij de
deelnemende gemeenten. Conform begroting is een bedrag van € 600.000 onttrokken aan de
reserve rente-egalisatie.
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ECONOMIE

WERKPLAATS BEDRIJVENTERREINEN EN
DETAILHANDEL
“Een goede balans tussen vraag en aanbod van
bedrijventerreinen en detailhandel’’

Robert Visser

1. Opgave lange termijn

De Werkplaats Bedrijventerreinen en Detailhandel werkt in triple helix-verband aan de onderwerpen
bedrijventerreinen en detailhandel. Centraal staat de versterking van de concurrentiepositie en
economische structuur van de regio door een goede balans te realiseren tussen vraag en aanbod. Naast
de programmering van bedrijventerreinen en detailhandel besteedt de werkplaats ook aandacht aan
nieuwe trends en ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn de Ladder voor Duurzame Verstedelijking en
de verkenning van de kansen en knelpunten rond het thema logistiek. De werkplaats heeft een
nadrukkelijke rol als kennisplatform.

2. Resultaten 2016








Afstemming tussen gemeenten/subregio’s over detailhandelsinitiatieven. Om detailhandelsinitiatieven
met een regionale impact te toetsen, wordt onder andere een Regionale Advies Commissie
Detailhandel (RACD) ingesteld. Dit is een regionale opschaling van het initiatief van het stedelijk
gebied.
Kennisdeling, afstemming en waar nodig gezamenlijke lobby op relevante thema’s met betrekking tot
detailhandel en bedrijventerreinen.
In kaart brengen verborgen detailhandelsbestemmingen (in samenwerking met studenten Fontys
Hogescholen).
Bestuurlijke keuze over hoe om te gaan met vragen uit de logistieke sector.
Organisatie congres ‘Retail 2025’ samen met de Provincie Noord-Brabant.
Organisatie training ‘planschade voorkomen’ voor ambtenaren en bestuurders.

Jaarplanning
Januari
 Training planschade voorkomen voor ambtenaren
en bestuurders
Februari
 Bestuurlijke keuze voor inzet op het terrein
logistiek
April
 Instellen Regionale Advies Commissie
Detailhandel (RACD)
 Plan van aanpak voor afstemming subregio’s voor
‘niet RACD cases’

Juni
 Congres ‘Retail 2025’
Augustus
 Bepalen vervolg programma Werkplaats
Bedrijventerreinen en detailhandel
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3. Financiële realisatie t/m augustus 2016

Apparaatskosten
Wat apparaatskosten betreft zijn er binnen de werkplaats meer uren besteed dan voor de verslagperiode
waren opgenomen. De overdracht van werkzaamheden door het vertrek van een medewerker naar de
gemeente Eindhoven heeft voor extra inzet gezorgd van andere medewerkers. Deze extra inzet is echter
niet van invloed op het exploitatieresultaat 2016. Op de kostenplaats wordt een even groot voordeel
behaald door de hogere doorbelasting naar het beleidsveld.
Programmakosten en baten
Het werkbudget 2016 voor de werkplaats bedraagt € 47.500, het bedrag wordt onttrokken aan de
bestemmingsreserve Fysiek domein.
Voor 2016 is de inschatting dat een bedrag € 32.500 voldoende is de uitgaven te bekostigen. Reden
hiervoor is dat van een aantal activiteiten het nog niet duidelijk is wanneer ze uitgevoerd gaan worden (eind
2016 dan wel begin 2017).
Er zal dan ook een bedrag van € 15.000 minder onttrokken worden aan de bestemmingsreserve Fysiek
domein. Verwerking hiervan vindt plaats in de begrotingswijziging voortvloeiende uit deze
Bestuursrapportage.
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ECONOMIE

WERKPLAATS ARBEIDSMARKT
“Gemeentelijke afstemming arbeidsmarkt”
Jos van Bree

1. Opgave lange termijn

De Werkplaats Arbeidsmarkt werkt aan een optimale aansluiting van de arbeidsmarkt op de economische
Brainport strategie. De mobiliteit op de arbeidsmarkt neemt toe; het gaat steeds meer om ‘werk’ in plaats
van om ‘banen’. Tot 2015 lag er een koppeling met het Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP), maar deze
is in de loop van 2015 beëindigd.
De Werkplaats legt in 2016 de focus op de analyse van een aantal gesignaleerde knelpunten op het gebied
van arbeidsmarkt. Te beginnen met het thema ‘Een leven lang leren / werkzekerheid’.
De Werkplaats betrekt bij het overleg per thema individuele vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en
onderwijs. De formele terugkoppeling met onderwijs en bedrijfsleven zal plaatsvinden in het
arbeidsmarktplatform dat thans in ontwikkeling is en het RAP gaat opvolgen. De Metropoolregio Eindhoven
zal de helft van de kosten hiervan voor haar rekening nemen, de overige kosten zijn voor rekening van
Brainport Development.
De Werkplaats houdt zich niet bezig met de uitvoering; dat ligt bij de beide werkbedrijven in Eindhoven en
Helmond, alsmede Brainport Development.

2. Resultaten 2016






Duidelijkheid en overeenstemming over nieuwe rol Werkplaats Arbeidsmarkt.
Themabijeenkomsten met collegeleden.
Ontwikkeling van adviezen op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten. Deze adviezen
bevatten een analyse van de knelpunten en aanbevelingen voor de aanpak ervan.
Organisatie werkbijeenkomst logistiek.
Afronding taken van het RAP.

Jaarplanning
Februari
 Bezoek aan de portefeuillehouders van de
regionale werkbedrijven
April
 Werkbijeenkomst arbeidsmarkt en logistiek

Mei
 Themabijeenkomst arbeidsmarkt voor colleges
December
 Uitvoerende werkzaamheden Regionaal
Arbeidsmarkt Platform (RAP) afgebouwd

3. Financiële realisatie t/m augustus 2016

Apparaatskosten
Tot en met de verslagperiode worden er minder uren toegerekend aan de werkplaats dan in de begroting
voorzien. In de begroting wordt rekening gehouden met 1,3 fte, deze inzet was binnen de
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verslagperiode niet vereist.
Deze onderbesteding is echter niet van invloed op het exploitatieresultaat 2016. Op de kostenplaats wordt
een even groot nadeel behaald door de lagere doorbelasting naar het beleidsveld.
Programmakosten en baten
Aangezien de werkplaats binnen de begroting 2016 niet beschikt over een eigen werkbudget, worden de
kosten verantwoord binnen het budget Regionaal Platform (o.a. miniconferentie Dag van de Logistiek). In
de begroting 2017 heeft de werkplaats wel de beschikking over een eigen werkbudget.
Uitgaven in het kader van het project Aan de Slag hebben geen invloed op de exploitatie, hier tegenover
staan de voor het project ontvangen subsidies.
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ECONOMIE

WERKPLAATS STRATEGIE RUIMTE
“Integrale ruimtelijke strategie als basis voor
gezamenlijke afspraken”
Carola Meuwissen

1. Ambitie lange termijn

De fysieke leefomgeving is een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat in de regio. De
Werkplaats Strategie Ruimte werkt daarom aan een regionale integrale ruimtelijke visie: een ‘Integrale
Ruimtelijke Strategie’. De Integrale Ruimtelijke Strategie wordt de samenwerkingsagenda van de partners
die de basis vormt voor gezamenlijke afspraken en gezamenlijk handelen. Het wordt een gezamenlijk en
breed gedragen toekomstbeeld op de hoofdstructuur van de regio voor de komende 20 jaar. Het wordt een
flexibele en ‘levende’ kaart van de regionale hoofdstructuur (denk aan knooppunten, infrastructuur,
campussen, landschap, hinderlocaties en specifieke kwaliteitsmilieus). De kaart heeft geen juridische
betekenis, maar bevat richtinggevende elementen.

2. Resultaten 2016




Een gedragen regionale integrale ruimtelijke strategie met overzichtskaart.
Afstemming en kennisuitwisseling tussen gemeenten/subregio’s en andere partijen.
Belangenbehartiging van de regio op verschillende schaalniveaus.

Jaarplanning
Februari
 Start opstellen Regionale Ruimtelijke Strategie

September
 Regionale conferentie Ruimtelijke Strategie
 Regionale Ruimtelijke Strategie naar colleges en
raden

Juni
 Concept Regionale Ruimtelijke Strategie
opgesteld

3. Financiële realisatie t/m augustus 2016

Apparaatskosten
De apparaatskosten tot en met de verslagperiode lopen in lijn met wat hiervoor is opgenomen in de
begroting.
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Programmakosten en baten
Voor de werkplaats Strategie Ruimte bedraagt het werkbudget in 2016 € 37.500. De inschatting is dat dit niet
voldoende is de uitgaven 2016 te dekken. Het betreft voornamelijk kosten in relatie tot de ontwikkeling van een
integrale ruimtelijke strategie voor Zuidoost Brabant. Het budget hiervoor was opgenomen in de begroting
2015, het niet bestede deel van dit budget is bij de winstbestemming van de jaarrekening 2015 terug gestort in
de reserve Fysiek domein. De meerkosten ten opzichte van het budget 2016 bedragen naar verwachting
€ 52.500. Dit bedrag zal extra worden onttrokken aan de reserve Fysiek domein en zal worden verwerkt in de
bij deze rapportage behorende begrotingswijziging.
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FYSIEKE LEEFOMGEVING

WERKPLAATS MOBILITEIT EN INNOVATIE
“De verbonden regio: bereikbaarheid en innovatie”
1. Opgave lange termijn

Roël Hoppezak

Een goede bereikbaarheid voor personen-en goederenvervoer is een belangrijke randvoorwaarde om een
excellente regio te zijn. Mobiliteit kent echter ook negatieve aspecten zoals geluidsoverlast, luchtvervuiling
en ongevallen. Deze negatieve aspecten willen we zoveel mogelijk minimaliseren. De Werkplaats Mobiliteit
en Innovatie gaat in triple helix verband hiermee aan de slag. De ambitie van de Metropoolregio Eindhoven
op het gebied van mobiliteit is:
 We zorgen voor een optimale regionale en (inter)nationale bereikbaarheid van alle toplocaties in de
regio Eindhoven, binnen randvoorwaarden van leefbaarheid, (verkeers)veiligheid en (maatschappelijke)
toegankelijkheid.
 De Metropoolregio Eindhoven is de Europese regio waar innovatieve mobiliteitsconcepten worden
ontwikkeld, getest, geïmplementeerd en geëxporteerd.

2. Resultaten 2016








Realisatie Bereikbaarheidsagenda voor de hele regio
Opstellen ‘bidbook’, waarin maatregelen zijn uitgewerkt over meerdere jaren om de bereikbaarheid in
de regio te verbeteren. Ook gaat het om innovatieve maatregelen om de leefbaarheid te bevorderen.
Sluiten Bereikbaarheidsakkoord waarin de maatregelen zijn uitgewerkt.
Bijdrage geleverd aan de regionale integrale visie ruimte en mobiliteit.
Belangen van de regio op het gebied van mobiliteit ingebracht in provinciaal en landelijk beleid.
Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP): een door de 21 gemeenten gedragen voorstel voor de inzet
van de door de provincie gereserveerde middelen voor mobiliteitsprojecten.
Afstemming tussen de regiogemeenten op verschillende schaalniveaus.

Jaarplanning
Maart
 Opstellen Bidbook Bereikbaarheid
Juni
 Aanbieden Bidbook Bereikbaarheid aan Provincie

Augustus
 Opstellen Bereikbaarheidsakkoord incl.
deelopgaven
November
 Opstellen en vaststellen Regionaal
Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2017

Juli
 Realisatie Bereikbaarheidsagenda

3. Financiële realisatie t/m augustus 2016

Apparaatskosten
Er zijn meer uren verantwoord binnen de werkplaats dan in de primaire begroting is voorzien. Het betreft
hier de extra inzet welke is gepleegd in het kader van de Bereikbaarheidsagenda en het
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Bereikbaarheidsakkoord.
Deze extra inzet is echter niet van invloed op het exploitatieresultaat 2016. Op de kostenplaats wordt een
even groot voordeel behaald door de hogere doorbelasting naar het beleidsveld.
Programmakosten en baten

Volgens de primaire begroting heeft de werkplaats in 2016 een werkbudget van € 57.500. De
inschatting is dat dit niet voldoende is alle uitgaven te dekken. Het betreft voornamelijk kosten in relatie
tot het opstellen van de Bereikbaarheidsagenda en het Bereikbaarheidsakkoord. Het budget hiervoor was
opgenomen in de begroting 2015, het niet bestede deel van dit budget is bij de winstbestemming van de
jaarrekening 2015 terug gestort in de reserve Fysiek domein. De meerkosten ten opzichte van het budget
2016 bedragen naar verwachting € 112.500. Dit bedrag zal extra worden onttrokken aan de reserve
Fysiek domein en zal worden verwerkt in de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging.
In maart 2016 is het werkbudget GGA Zuidoost Brabant ad € 106.800 in rekening gebracht bij de
deelnemende gemeenten (besluit DB 18 januari 2016). Dit bedrag was niet opgenomen in de
primaire begroting. Ook deze mutatie zal worden verwerkt in de begrotingswijziging.
Een subsidieafrekening van een oud SRE project binnen Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant
(BBZOB) zorgt voor een voordeel van € 31.000.
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FYSIEKE LEEFOMGEVING

WERKPLAATS WONEN
“Wonen in een complete regio”
Frans Stienen

1. Ambitie lange termijn
Om een economische wereldspeler te kunnen zijn, is het belangrijk om als regio aantrekkelijke woningen
en een goede woonomgeving aan te kunnen bieden. We willen een evenwichtige en toekomstbestendige
woningmarkt voor onze inwoners:
 met een sterk stedelijk én een sterk landelijk gebied;
 met een gevarieerd aanbod van woningen, woonmilieus en voorzieningen;
 met oog voor kwaliteitsverbetering, verduurzaming en levensloopbestendigheid van de woningvoorraad
als geheel;
 met aandacht voor de mogelijkheden om leegstaand en leeg komend vastgoed (beter) te benutten;
 met een goede samenwerking en afstemming tussen alle woningmarktpartijen.

2. Resultaten 2016





Vervolgtraject advies Werkplaats Wonen: opstellen vervolgproces, bijvoorbeeld door stappenplan,
uitgangspuntennotitie en/of actieprogramma.
Actualisatie Regionale Agenda Wonen en ‘Regionale begrippenlijst Wonen’.
Afstemming tussen de regiogemeenten/subregio’s.
Coördinatie onderzoek kernvoorraad.

Jaarplanning
Maart
 Verwerken reacties advies Werkplaats Wonen
April
 Presentatie vervolgstappen in Regionaal Platform
 Aan de slag met vervolg Werkplaats Wonen

November
 Actualisatie Begrippenlijst Wonen in Regionaal
Ruimtelijk Overleg
December
 Input geleverd voor Regionale Agenda Wonen

3. Financiële realisatie t/m augustus 2016

Apparaatskosten
De apparaatskosten tot en met de verslagperiode lopen in lijn met wat hiervoor is opgenomen in de
begroting.
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Programmakosten en baten
Kosten betrekking hebbende op de werkplaats Wonen zijn in 2016 deels betaald van budgetten uit
voorgaande jaren. Dit betekent dat het in de primaire begroting opgenomen bedrag van € 101.100 in
2016 niet volledig besteed zal worden. Inschatting is dat € 30.000 terug kan vloeien naar de
bestemmingsreserve Fysiek domein. Verwerking van deze mutatie zal worden opgenomen in de bij de
Bestuursrapportage behorende begrotingswijziging.
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BESTUURLIJKE SAMENWERKING

ORGANISATIE REGIONAAL NETWERK
“Een succesvolle energieke samenwerking”
1. Opgave lange termijn
De bestuurlijke regionale samenwerking gebeurt in een goed functionerend netwerk. Samenwerking
gebeurt, afhankelijk van het onderwerp, met partners uit de triple helix en met maatschappelijke
organisaties. De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven organiseert de afstemming,
ontmoeting en kennisdeling tussen de gemeenten en andere partijen.

2. Resultaten 2016













Verbinding van regionale opgave tot Metropoolvorming met subregionale en nationale agenda’s.
Samenwerking en afstemming met overige samenwerkingspartners, zoals de provincie.
Organisatie Regionaal Platform (zes keer).
Organisatie Raadstafel21 (vier keer).
Organisatie Raadsledenbijeenkomsten (twee keer).
Organisatie bijeenkomsten bestuurlijk trekkers (vier keer).
Organisatie ‘Bestuurlijk Overleg Basics’ (Basics Beraad).
Ondersteuning Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
Afstemming over de regionale samenwerking met de regiogemeenten (bestuurlijk en ambtelijk).
Delen van actuele ontwikkelingen op het regionale schaalniveau via online communicatiemiddelen.
Vastgestelde onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke samenwerking.
Vastgestelde begroting, Bestuursrapportage, Jaarrekening en Werkprogramma.

Jaarplanning
Februari
 Procesvoorstel samenwerking Provincie
 Regionaal Platform
Maart
 Raadstafel21
 Opstellen propositie voor samenwerking met
Provincie
April
 Regionaal Platform
 Raadsledenbijeenkomst
Mei
 Raadstafel21
Juni
 Regionaal Platform

Juli
 Begroting 2017 vastgesteld
 Onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke
samenwerking vastgesteld
September
 Regionaal Platform
 Raadstafel21
Oktober
 Regionaal Platform
 Raadsledenbijeenkomst
November
 Raadstafel21
December
 Regionaal Platform
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3. Financiële realisatie t/m augustus 2016

Apparaatskosten
Tot en met de verslagperiode worden er minder uren toegerekend aan de activiteit dan in de begroting is
voorzien. Ten opzichte van het aantal uren is de onderbesteding gering te noemen. De verwachting voor
het gehele jaar is dat het primair geraamde aantal uren ook daadwerkelijk ingezet zal worden.
Deze onderbesteding is echter niet van invloed op het exploitatieresultaat 2016. Op de kostenplaats wordt
een even groot nadeel behaald door de lagere doorbelasting naar het beleidsveld.
Programmakosten en baten

Inschatting is dat een bedrag van € 30.000 van het werkbudget ten behoeve van het functioneren
van de bestuurlijke samenwerking in 2016 niet wordt ingezet. Het betreft het deel wat specifiek is
afgezonderd voor onvoorziene uitgaven in relatie tot de Gesprekstafels Duurzaamheid en
Zorgvernieuwing en Innovatie.
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OUD SRE

OUD SRE & VOORZIENING GULBERGEN
“Afbouw niet structurele regionale opgave”
“Overdracht gesloten stortplaats en verdere ontwikkeling
Landgoed Gulbergen”
1. Opgave
Oud SRE
Binnen de Metropoolregio Eindhoven vindt de afwikkeling plaats van enkele oud SRE projecten welke in
het door de Regioraad vastgestelde Transformatieplan SRE niet als structurele regionale opgave zijn
benoemd.
Lopende projecten in het jaar 2016 zijn:



Contractbeheer afval
Upside

Voorziening Gulbergen
Het op een milieutechnisch verantwoorde wijze overdragen van de gesloten stortplaats aan de provincie.
De ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen tot een aantrekkelijk toeristisch en recreatief gebied met een
sterke groene geledingen, duurzame uitstraling, passend binnen de Brainport-ambitie van de regio.

2. Resultaten 2016





Contractbeheer afval: Uitvoering geven aan de verplichtingen welke volgen uit deelname aan de
Vereniging van Contractanten.
Deelname in het Europese subsidieproject Upside.
Voorziening Gulbergen: Het realiseren van de eindafwerking, pre-nazorg en de nazorg van de
stortplaats Gulbergen en de verdere ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen. Hiervoor wordt de
Voorziening Gulbergen beheerd en aangewend.
Financiële afwikkeling van de Europese subsidieprojecten Cradle to Cradle, Biobased Business en
Pure Hubs.

3. Financiële realisatie t/m augustus 2016

Apparaatskosten
De apparaatskosten tot en met de verslagperiode lopen in lijn met wat hiervoor is opgenomen in de
begroting.
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Programmakosten en baten
De financiële afwijkingen op het programma Oud SRE betreffen de projecten Cradle to Cradle en
Contractbeheer afval.
Voor het Europees subsidieproject Cradle to Cradle zijn subsidies uit Europa ontvangen en doorbetaald aan
de deelnemers. Hierdoor ontstaat een afwijking aan zowel de lasten als de batenkant van
€ 700.000. Dit zal worden opgenomen in de bij deze rapportage horende begrotingswijziging.
Voor wat betreft het Contractbeheer afval heeft in 2016 conform werkwijze voorgaande jaren de verevening
van de transportkosten plaatsgevonden. Omdat dit pas achteraf mogelijk is wordt deze post niet
opgenomen in de primaire begroting. Zowel de lasten als de batenkant worden in dit kader verhoogd met
€ 103.909, de mutatie wordt verwerkt in de begrotingswijziging.
Voorziening Gulbergen
Kosten betrekking hebbend op de voorziening Gulbergen worden ten laste gebracht van de hiervoor
getroffen voorziening. Kosten hebben geen invloed op het exploitatieresultaat 2016.
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RHCE

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM
EINDHOVEN
“Geheugen van de regio”
1. Opgave lange termijn
Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) heeft enerzijds een wettelijke taak met betrekking tot
de archiefzorg en wil anderzijds het geheugen van de samenleving zijn en daarmee een bijdrage leveren
aan de identiteit van de regio.
De formele doelstelling ligt verankerd in de Archiefwet 1995: het RHCe fungeert als archiefbewaarplaats
van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant, met
uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel.

2. Resultaten 2016
Het RHCe voert de wettelijke taken met betrekking tot archiefzorg van de overgebrachte archieven van
overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant (m.u.v. gemeente Gemert-Bakel) uit. Voorwaarden
daarvoor zijn:






een (digitaal) archief dat voldoet aan de wettelijke normen en regelgeving (depot en e-depot);
een archiefbestand dat voldoet aan de eisen van een goede staat (conserveren);
een collectie die beantwoordt aan de regionale identiteit (acquisitie);
een documentaire informatiehuishouding die voldoet aan de wettelijke normen en regelgeving en
documenten die voldoen aan de vereisten van een archiefdocument (inspectie en advies);
inventarissen en indexen volgens overeengekomen normen (ontsluiting en publieksvoorzieningen).

3. Financiële realisatie t/m augustus 2016

Apparaatskosten
Programmakosten en baten

Binnen het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven laten de programmakosten een overschrijding
zien van ruim € 30.000. Oorzaak hiervan is te vinden op het onderdeel Opslag en Beheer. Boventallig
personeel van de Metropoolregio Eindhoven en externe ondersteuning is ingezet om achterstanden
zoals genoemd in het bedrijfsplan weg te werken. Dit leidt tot extra materiaalverbruik en kosten extern
personeel.
Tot en met de verslagperiode laat de batenkant een voordeel zien van € 15.000. Het betreft hier niet
geraamde inkomsten in het kader van opslag en beheer van externe archieven.
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PARAGRAFEN
METROPOOLREGIO EINDHOVEN
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Inleiding
In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten van de financiële huishouding tot en met augustus 2016
belicht. Het betreft de paragrafen:
-

weerstandsvermogen en risicomanagement
financiering
bedrijfsvoering
verbonden partijen
grondbeleid

WEERSTANDSVERMOGEN EN
RISICOMANAGEMENT
Voor een goed beeld van de weerstandscapaciteit is er een onderscheid gemaakt tussen de nieuwe
organisatie Metropoolregio Eindhoven en het af te bouwen SRE.

Metropoolregio Eindhoven
De Metropoolregio Eindhoven is een kleine, lichtvoetige organisatie waar geen uitvoerende, projectmatige
activiteiten meer plaats vinden. De toekomstige risico’s zijn daardoor beperkt, personele en
apparaatskosten zijn de enige substantiële kostenposten. In de exploitatiesfeer is de organisatie bijna
volledig afhankelijk van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De vermogensbestanddelen die tot
het weerstandsvermogen behoren beperkt zich tot de algemene reserve (AR).
Daarnaast spelen in de Metropoolregio Eindhoven organisatie het Stimuleringsfonds en de bijdragen voor
Brainport Development.
Op grond van een risico-inventarisatie is de bovengrens van de algemene reserve voor de Metropoolregio
Eindhoven vastgesteld op 10% van de gemeentelijke bijdrage in combinatie met 2% van de door
Metropoolregio Eindhoven gerealiseerde omzet. De ondergrens is vastgesteld in samenhang met de stand
van de bestemmingsreserves op 10% van de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de primaire begroting
2016 betekent dit een algemene reserve met een bovengrens van € 912.000 en een ondergrens van circa
€ 692.000, -.
De stand van de Algemene reserve per 1 september 2016 is € 1.140.000.

Oud SRE
In Oud SRE zijn alle tijdelijke opgaven samengebracht die niet aan de gemeenten en subregio’s zijn
overgedragen.
In 2016 resteerden voor de afbouw nog een enkel project (Upside). Vanuit de oude SRE zijn de volgende
risico’s te benoemen:
Subsidie verstrekking
In het kader van subsidieverstrekking door het Stimuleringsfonds loopt er een juridisch geschil met een
derde partij, zijnde geen subsidient. Op publiekrechtelijke basis is deze zaak al in het voordeel van de
Metropoolregio Eindhoven beslecht. De betrokken partijen zijn het Rijk de Provincie en de Metropoolregio
Eindhoven. De landsadvocaat is ingeschakeld, waarbij in eerste instantie de kosten van juridische bijstand
voor 25 procent voor onze rekening komen.
Verwijzend naar de publiekrechtelijke uitspraak schatten wij een succesvolle claim door de tegenpartij niet
hoog in.
Afvalverwerking
De zaak tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar
restafval is inmiddels behandeld door het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). De uitspraak van het NAI
was op alle punten in het voordeel van de gewesten. Attero is tegen deze uitspraak in beroep gegaan.
Daarnaast is er nog de mogelijkheid dat Attero gemeenten zal aanspreken op hun contractuele verplichting
om het restafval aan te leveren bij Attero. Het risico hiervan ligt bij de individuele gemeente.
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Cradle to Cradle
De Metropoolregio Eindhoven is lead partner in het Europese subsidieproject Cradle to Cradle. Een van de
deelnemers binnen het project is failliet verklaard. Navraag bij het Europese secretariaat (JTS) leert dat de
betreffende lidstaat garant staat voor betreffende partner. Vooralsnog loopt de Metropoolregio een risico in
de verhaalbaarheid van een gedeelte van de gemaakte algemene kosten voor het gehele project. Het gaat
om een maximaal bedrag van € 51.000. Het risico is afgedekt middels de algemene reserve.
Voorziening Reorganisatie SRE
De Metropoolregio Eindhoven kent als gevolg van de transformatie aanzienlijke frictiekosten als gevolg van
de reductie van het personeelsbestand van het SRE. De intentie is om deze in het tijdvak tot 2020 volledig
af te bouwen. Voor de afbouw zijn de risico’s merendeels afgedekt door de vorming van voorziening
Reorganisatie SRE zoals besloten in de Regioraad van juni 2013.
In de voorziening wordt rekening gehouden met een jaarlijkse afbouw van 20 procent. De taakstelling voor
2016 is reeds gehaald.
In de periode 2017-2020 dient jaarlijks circa 2 fte te worden afgebouwd. Als deze afbouw niet wordt
gerealiseerd zal er een tekort in de voorziening ontstaan c.q. zal er een aanvullende storting in de
voorziening nodig zijn.
De weinige mogelijkheden bij onze regiogemeenten om boventallig personeel in vaste dienst te nemen,
kan daarnaast leiden tot extra WW- verplichtingen aan het einde van de afbouwperiode. In de voorziening
is hiermede geen rekening gehouden.
Maatregelen om risico te beperken
Om er voor te zorgen dat de bovenformatieve situatie van medewerkers zo beperkt mogelijk is, worden
verschillende instrumenten ingezet.
Mobiliteitsinstrumentarium







Het mobiliteitsbureau Regio-Effect wordt ingezet om de herplaatsing van medewerkers te
begeleiden.
Per medewerker die boventallig is, is een mobiliteitsplan opgesteld en er wordt per drie maanden
een voortgangsgesprek gevoerd.
Productief maken d.m.v. detacheringen bij andere partijen stimuleren en mogelijk maken. Met
enkele gemeenten zijn afspraken gemaakt over detacheringen.
De 21 gemeenten zijn benaderd voor uitwisseling van vacatures: gemeenten hebben daarop
verschillend gereageerd. (gemeenten hebben ook te maken met de eigen regels m.b.t. openstellen
vacatures)
De gemeenten hebben een portfolio ontvangen met het aanbod dat bij overname van een
medewerker in vaste dienst een jaarsalaris zal worden gecompenseerd. Een enkele gemeente
heeft zich oriënterend gemeld.
In het sociaal statuut is een stimuleringsmaatregel/vertrekpremie opgenomen: binnen 1 jaar na
boven formatief: 3 maandsalarissen, 2 jaar: 2 maandsalarissen, 3 jaar: 1 maandsalaris.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Bij het Regionaal Historisch Centrum is de laatste jaren een steeds stringenter begrotingsbeleid gevoerd.
Daarnaast dienen er, als uitvloeisel van het bedrijfsplan RHCe 2012-2016, in de periode 2012-2016 flinke
besparingen te worden gerealiseerd.
Voor het opvangen van risico’s in het bedrijfsplan is een bedrag van € 275.000,- beschikbaar in de
algemene reserve RHCe.

Voorziening Gulbergen
De in de Voorziening Gulbergen aanwezige reserves en voorzieningen zijn primair bedoeld voor
eindafwerking van de stortplaats en de nazorg.
Van de vrijval bij eindafwerking (Voorziening Eindafwerking) en bij nazorg (Voorziening Nazorg) wordt netto
maximaal € 34 miljoen (peildatum 2003) aangewend voor investeringen in het Landgoed Gulbergen.
De contracten met Attero BV en de tripartiteovereenkomst met de gemeenten Geldrop-Mierlo en
Nuenen c.a. bepalen dat de Metropoolregio Eindhoven nooit meer besteedt dan in de Voorziening
Gulbergen beschikbaar is of komt.
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Het weerstandsvermogen van de Voorziening Gulbergen wordt begrensd door de in de voorziening
Gulbergen aanwezige middelen. De Metropoolregio Eindhoven loopt daarom geen financieel risico. Het
beheer en de exploitatie van het Landgoed Gulbergen is geheel voor rekening en risico van Attero BV.
Na afsplitsing in 2009 van Essent Milieu van Essent waren de voormalige aandeelhouders van Essent
vanaf 1 januari 2010 de aandeelhouders van Attero BV. Per 1 januari 2014 zijn de aandelen overgenomen
door Waterland Private Equity Investments BV, waarmee de aandelen van Attero volledig in particuliere
handen zijn gekomen.

FINANCIERING
Inleiding
In de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden), Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale
overheden) en de Wet Schatkistbankieren zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde professionele
inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van de decentrale overheden.
De treasuryfunctie wordt daarbij door de wet als volgt gedefinieerd: ”het sturen en beheersen van-, het
verantwoorden over-, het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële
geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s”. In de wet worden voorschriften,
richtlijnen en normeringen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Zowel bij de begroting als bij de jaarrekening dient de Metropoolregio Eindhoven een paragraaf
Financiering op te nemen. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze tot en met augustus 2016
uitvoering is gegeven aan de treasuryfunctie.

Kasgeldlimiet
Volgens de Wet Fido is het SRE verplicht te rapporteren over de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet,
uitgedrukt in een percentage (8,2%) van het totaal van de uitgaven, bepaalt het bedrag wat het SRE
maximaal kort mag lenen. Op basis van de begroting 2016 na eerste wijziging zou de kasgeldlimiet
€ 1,5 miljoen bedragen, echter omdat er geen behoefte is om gelden aan te trekken, wordt hier geen risico
gelopen.

Renterisico
Ook geeft de Wet Fido aan dat er inzicht moet worden gegeven in het renterisico voor de komende
4 jaren. Het renterisico ontstaat bij het aflopen van leningen. Eventueel nieuw af te sluiten leningen kunnen
gepaard gaan met hogere rentekosten.
De Metropoolregio Eindhoven heeft een annuïteitenlening lopen bij de BNG voor de financiering
nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum. De looptijd van de lening is afgestemd op de looptijd van het
activum. De lening bedroeg oorspronkelijk € 7.079.000 en heeft een looptijd van 40 jaar. Het huidige
rentepercentage bedraagt 2,35%. De hoogte van de lening per 31 augustus 2016 bedraagt € 5,6 miljoen.
De renterisiconorm bedraagt 20% van het totaal van de uitgaven. Voor de Metropoolregio Eindhoven is dit
ruim € 3,6 miljoen op basis van de begroting 2016 na eerste wijziging.
Het renterisico op de vaste schuld is de komende 4 jaar nihil.

Treasurybeheer
De administratieve organisatie en de uitvoering vinden plaats binnen de kaders van de Wet Fido, Ruddo en
de wet Schatkistbankieren.
Het beleid is gericht op een verantwoord beheer van de middelen, waarbij risico’s zoveel mogelijk worden
uitgesloten, de kosten zo laag mogelijk worden gehouden en het rendement vervolgens wordt
geoptimaliseerd.
De invoering van schatkistbankieren bepaalt de uitvoering van de Treasury. Tijdelijk overtollige liquide
middelen worden verplicht aangehouden bij het Ministerie van Financiën.
Ultimo augustus 2016 bedraagt de totale portefeuille € 21 miljoen, waarvan € 18,5 miljoen wordt
aangehouden in liquide vorm bij het Ministerie van Financiën en € 2,5 miljoen in de vorm van een
perpetuele obligatie ING.
Er wordt over het jaar 2016 geen rekening gehouden met een renteresultaat. Over de middelen
aangehouden in de schatkist wordt momenteel geen rente vergoed.
Binnen de wet schatkistbankieren kunnen onder bepaalde voorwaarden middelen worden uitgeleend aan
andere decentrale overheden (het zogenaamde onderling lenen). Van deze mogelijkheid maakt de
Metropoolregio Eindhoven geen gebruik.
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Voorziening Gulbergen
De beschikbare middelen in de Voorziening Gulbergen moeten door de Metropoolregio Eindhoven zo goed
mogelijk worden beheerd. Dit gebeurt binnen de kaders van het Treasurystatuur , de Wet Fido
(Financiering Decentrale Overheden), en Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale
overheden).
Het beheer van de middelen in de Voorziening Gulbergen is aan een vermogensbeheerder Lombard Odier
Darier Hentsch, een wereldwijd opererende privébank te Amsterdam. De totale portefeuille bedraagt per 31
augustus € 2,5 miljoen, waarvan € 750.000 in obligaties en € 1,75 in liquide middelen.
De obligatie betreft een staatsobligatie Duitsland welke in april 2017 wordt afgelost.
De hoogte van het uiteindelijk voor nazorg aan de Provincie Noord-Brabant over te dragen doelvermogen
moet nog worden bepaald en maakt onderdeel uit van de besprekingen met de Provincie over de inhoud
van het nazorgplan en de financiële vertaalslag naar het doelvermogen. Tot en met het 2004 is inclusief
een vooruitbetaling van € 10 miljoen reeds een bedrag van nominaal € 25,7 miljoen betaald aan de
Provincie. De waarde van deze portefeuille bij de Provincie bedraagt per 31-12-2015 ongeveer € 36
miljoen.

BEDRIJFSVOERING
Metropoolregio Eindhoven
De organisatie Metropoolregio Eindhoven is een organisatie met een grote flexibiliteit met betrekking tot de
bedrijfsvoering. De huisvesting en bedrijfsvoering van de organisatie zijn na de transformatie in
overeenstemming gebracht met de taken en de schaal.
Na de inhuizing in het pand van het RHCe aan de Raiffeisenstraat in september 2015 is aan de hand van
het Informatiebeleidsplan 2016-2019 gestart met de verdere optimalisering van de bedrijfsvoering. Zaken
welke in 2016 o.a. zijn opgepakt zijn:





Invoering nieuw financieel systeem Afas en afbouw oud financieel systeem Axapta.
Samenvlechting ICT infrastructuur Metropoolregio Eindhoven en RHCe in combinatie met de
introductie van het nieuwe werken.
Nieuw website Metropoolregio Eindhoven.
Inrichting subsidievolgsysteem Stimuleringsfonds en HRM module binnen het financieel systeem
Afas.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Het Regionaal Historische Centrum Eindhoven (RHCe) heeft als doelstelling het kennis- en
ontmoetingscentrum te zijn voor de regio op het gebeid van cultuurhistorie en modern archiefbeheer.
De omgeving waarbinnen en ten behoeve waarvan het RHCe zijn taken uitvoert wordt met name
gekenmerkt door een steeds verder voortschrijdende automatisering, informatisering en digitalisering.
Daarop telkens weer een passend antwoord te kunnen formuleren stelt hoge eisen aan de organisatie in al
zijn facetten. De beoogde regionale samenwerking bij het Digitaal Duurzaam Bewaarsysteem (DDBS) is
daarbij zowel vereiste als oplossing.
Verder is in relatie tot de bedrijfsvoering het volgende te melden:





Afronding intern project voor de screening, sanering van het beeldmateriaal te komen. Een
omvangrijkere scanningsoperatie ligt nu voor de hand.
De pilot voor de bouwvergunningen als opmaat tot een DDBS is in de zomer opgeleverd en
gepresenteerd aan de deelnemende gemeenten. Een vervolgvoorstel wordt nog aan de
Bestuurscommissie voorgelegd.
Schoolactiviteiten zijn ook tot en met verslagperiode weer gretig door het onderwijs afgenomen.
In samenwerking met o.a. de TUe en de Universiteit van Tilburg wordt er gewerkt aan het opzetten
van een onderzoeksprogramma 2020 om het bestuderen van de regio te stimuleren. De
verwachting is om het voorjaar van 2017 met een eerste Plan van aanpak te komen.
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Voorziening Gulbergen
Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft het beheer en de beschikkingsmacht over
de gelden in het kader van de verkoop van de aandelen van NV Razob overgedragen aan het Dagelijks
Bestuur. Daartoe is de “Adviescommissie Gulbergen” ingesteld. Deze commissie adviseert het Dagelijks
Bestuur over de onttrekking aan de beschikbare middelen en de wijze van beheren van deze gelden.
In het rapport “Organisatie van het beheer van de Voorziening Razob” is de organisatie van het
beheer vastgelegd. Voor de ambtelijke ondersteuning van de Adviescommissie is een beleidsmatig en een
financieel adviseur voorziening Gulbergen aangewezen.

VERBONDEN PARTIJEN
Brainport Development NV
Brainport Development NV is een vennootschap met Triple Helix-aandeelhouders, waarbij het
overheidsaandeel 50 procent is.
Brainport Development is gericht op het structureel verankeren van de Brainport Next Generationstrategie.
Gelet op de regionale opgave van Brainport Development wordt de financiering verkregen via een
inwonerbijdrage en treedt de Metropoolregio Eindhoven op als enige subsidiënt en vervult zij de rol als
regionale betaalautoriteit
De vier gemeenten (Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven) die ook in het aandelenkapitaal van
Brainport Development NV deelnemen, worden op grond van de gemeenschappelijke regeling een extra
bijdrage gevraagd op basis van hun specifiek belang.
Er zijn voor de Metropoolregio Eindhoven een aantal instrumenten voor de beïnvloeding van en de sturing
op Brainport Development:




Aan de voorkant, als het gaat om het programma en de aard van de activiteiten. Dit gebeurt in de
Werkplaats Economische Strategie door de afgesproken consultatie over het jaarplan. Daarnaast
is de Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Brainport en
heeft een formele rol als aandeelhouder.
Bij de financiering, waarbij het gaat om de omvang van de uit te voeren activiteiten in relatie tot het
budget. Op 29 juni 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven ingestemd
met een nieuwe financiering voor de periode 2017-2020.

De directie van Brainport Development is vertegenwoordigd in de Werkplaats Economische Strategie.
Hierin vindt de afstemming over de jaarplannen en activiteiten plaats.

Breedband Regio Eindhoven B.V.
Op initiatief van het Regionaal Breedband Consortium Zuidoost-Brabant (RBC), bestaande uit circa 20
maatschappelijke organisaties en enkele bedrijven, is een breedbandring (glasvezelinfrastructuur) in
Eindhoven, met uitlopers naar Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Helmond gerealiseerd, waarop ook eigen
vestigingen zijn aangesloten. Hiertoe zijn opgericht de Stichting Glasrijk en de exploitatiemaatschappij
Breedband Regio Eindhoven BV.
De Metropoolregio Eindhoven, een van de “Founding Fathers”, heeft een zetel in het Algemeen Bestuur
van de Stichting Glasrijk en is aandeelhouder in de Breedband Regio Eindhoven BV tot maximaal 136.000
gewone aandelen van nominaal € 1,–.
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Vereniging van Contractanten
De Vereniging van Contractanten (VvC) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Brabantse
gewesten (en gemeenten) inzake de inzameling van huishoudelijk afval. De Metropoolregio Eindhoven is
namens de 21 gemeenten lid van de VvC. De 21 gemeenten, de Metropoolregio Eindhoven en Attero
hebben ieder individueel een overeenkomst gesloten inzake de regionale afvalverwerking op grond
waarvan de gemeenten het eigendom van (onder andere) het huishoudelijk restafval overdragen aan
Attero. Vervolgens heeft de Metropoolregio Eindhoven samen met de overige Brabantse gewesten
Afvalsturing Brabant opgericht, waarmee vervolgens aanbiedings-overeenkomsten zijn gesloten voor de
verwerking van huishoudelijk afval. Attero heeft als eigenaar van het afval deze overeenkomsten
medeondertekend, waardoor het eigendom van het huishoudelijk afval is overgegaan op Afvalsturing
Brabant. De contracten met Attero lopen nog tot en met 31 januari 2017. Het lidmaatschap van de
Metropoolregio Eindhoven aan de VvC loopt dus ook tot die datum.

GRONDBELEID
Voorziening Gulbergen
Om het Landgoed Gulbergen te kunnen realiseren, moeten de betreffende gronden in (blote) eigendom
komen van de Metropoolregio Eindhoven. Contractueel worden de gronden in erfpacht gegeven aan
Attero.
De betreffende gronden worden beschouwd als investeringen met een maatschappelijk nut.
Momenteel rest nog een aan te kopen perceel waarvan de onderhandelingen nog niet zijn afgerond.
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FINANCIELE OVERZICHTEN
METROPOOLREGIO EINDHOVEN
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Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een totaalbeeld gegeven van de apparaatskosten, programmakosten,
programmabaten en programmasaldi. Een toelichting op de verschillen treft u aan op de afzonderlijke
programmaonderdelen. Wel worden de mutaties op de financierings- en dekkingsmiddelen en het verloop
van de Reorganisatievoorziening SRE hier nader toegelicht.

APPARAATSKOSTEN
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PROGRAMMAKOSTEN
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PROGRAMMABATEN
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PROGRAMMASALDI
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FINANCIERINGS- EN DEKKINGSMIDDELEN
De financierings- en dekkingsmiddelen laten afwijkingen zien in de programmakosten en baten.

Programmakosten
Resultaat kostenplaats
Het betreft hier een in de primaire begroting opgenomen stelpost garantiesalarissen als gevolg van de
transformatie. De salarissen worden verantwoord op de kostenplaats. Voor 2016 wordt een positief
resultaat op de kostenplaats (overhead) verwacht, hierin is bovenstaande stelpost meegenomen.
Terugbetaling jaarresultaat 2015
Conform besluit Algemeen Bestuur van 29 juni 2016 is een deel van het jaarrekeningresultaat 2015 zijnde
€ 1.840.697 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.
Onvoorzien
Op de posten onvoorzien van zowel de Metropoolregio Eindhoven als het RHCe zijn geen aanspraken
gedaan. Dit zorgt voor een voordeel van ruim € 23.000.
Mutatie reserves
De afwijking in de mutatie reserves betreft de verwerking van de bestemming van het jaarrekeningresultaat
2015:
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Programmabaten
Resultaat kostenplaats
Het resultaat op de kostenplaats bestaat uit een tweetal componenten:



Het meer of minder doorbelasten van uren
Voor- en nadelen op de overheadkosten (directe en indirecte loonkosten, huisvestingskosten,
algemene kosten, bureaukosten en kosten automatisering)

Doorbelasting van uren
Om de overheadkosten aan de diverse programma’s toe te rekenen worden deze omgeslagen in een
uurtarief. Middels uren x tarief worden deze dan doorbelast.
De toerekening van uren leidt niet tot een financieel exploitatieresultaat. Een hogere doorbelasting op de
kostenplaats (positief) zal leiden tot even hoge kosten op het programma (negatief) en andersom.
In 2016 zal deze systematiek voor het laatst worden toegepast. Vanaf het begrotingsjaar 2017 worden
overheadkosten conform de voorschriften BBV zichtbaar gemaakt op een afzonderlijk programma.
Overheadkosten
Zowel voor de Metropoolregio Eindhoven als voor het RHCe worden voordelen verwacht op de kosten van
overhead.
Voordelen worden voornamelijk behaald op de huisvestingskosten en kosten automatisering. Daarnaast
wordt minder extern personeel ingezet door de inzet van boventallige medewerkers op diverse werkvelden
binnen de Metropoolregio Eindhoven.
Er worden geen grote afwijkingen verwacht tussen begrote en gerealiseerde salariskosten.
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Mutatie reserves

Het verschil in de mutatie reserves wordt veroorzaakt door:




Afwijkende onttrekkingen uit de reserve Fysiek domein ten behoeve van de diverse werkplaatsen
(toelichting bij de betreffende programmaonderdelen).
Onttrekking uit de reserve Bedrijfsvoering ten behoeve van de inrichting nieuw financieel systeem
Afas en afbouw oud financieel systeem Axapta, samenvlechting ICT infrastructuur Metropoolregio
Eindhoven en RHCe, inrichting subsidievolgsysteem en HRM module in nieuw financieel systeem.
Verwerking bestemming jaarrekeningresultaat 2015.
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REORGANISATIEVOORZIENING SRE
In 2013 zijn door het Dagelijks Bestuur en de Regioraad diverse besluiten genomen ten aanzien van de
transformatie van het SRE naar de Metropoolregio Eindhoven. Conform de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving (RJ 252.413 en RJ 252.414) was er sprake van een reorganisatie en is hiervoor een
voorziening getroffen.
Per 1 januari 2016 was er een bedrag van ruim € 4,3 miljoen aanwezig in de voorziening.
Ieder jaar wordt bij het vaststellen van de jaarrekening de voorziening Reorganisatie SRE in samenspraak
met de accountant opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Een eventueel tekort zal worden aangevuld
vanuit de exploitatie, een overschot valt vrij ten gunste van de exploitatie.
Onderstaand treft u het verloop van de voorziening tot en met augustus 2016 aan, inclusief doorkijk richting
einde van het jaar.

Verloop Reorganisatievoorziening SRE

Onttrekkingen
Ten laste van de voorziening worden gebracht de salariskosten van de boventallige medewerkers,
vergoedingen gemeenten als gevolg van overname personeel, kosten van mobiliteitsinstrumenten, WW
uitkeringen voormalig personeel, juridische kosten en overige kosten welke een relatie hebben met de
transformatie.
Toevoegingen
Ten gunste van de voorziening komen detacheringsvergoedingen ontvangen voor boventallige
medewerkers. Daarnaast zijn in 2016 voor enkele medewerkers vergoedingen in verband met
zwangerschapsverlof ontvangen, deze zijn verantwoord onder de overige vergoedingen.
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Afbouw boventallig personeel
In de Reorganisatievoorziening SRE wordt rekening gehouden met een jaarlijkse afbouw van 20 procent
(circa 2 fte). Deze taakstelling is voor 2016 reeds gehaald. Voor de periode 2017-2020 staat
Metropoolregio Eindhoven jaarlijks voor eenzelfde opgave:

Fte

Afbouw personeel in fte
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Planning
2015
Huidige
opgave
2017

2018

2019

2020

Jaar
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Bijlage informatie voorlopige jaarrekening 2016 in het kader van de verbonden
partijen
Naam

Metropoolregio Eindhoven

Vorm

Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingsplaats
Partners

Eindhoven
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven,
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen
c.a., Oirschot, Reusel- De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard,
Veldhoven en Waalre.
Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.
Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke
Regeling Metropoolregio Eindhoven.
Het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven bestaat uit het Algemeen
Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. In de hoofstukken vier e.v.
van de GR is alles omtrent samenstelling en werkwijze van deze organen
geregeld. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening bijstaan door
een regionaal platform en andere overlegorganen. Samenstelling en
werkwijze van deze overlegorganen is geregeld in een onderliggend statuut.

Aard activiteiten

Bestuurlijke betrokkenheid

Website

http://www.metropoolregioeindhoven.nl

Financiën

Bron: Bestuursrapportage 2016
1-1-2016

31-12-2016

Eigen vermogen

€ 7.341.237

Vreemd vermogen

€ 32.432.421 waarvan voorzieningen
€ 17.997.207
Het resultaat 2015 bedroeg
€ 2.947.954

€ 4.823.940
€ 26.085.557 waarvan voorzieningen
€ 17.191.702
Ingeschat resultaat 2016:
€ 350.000,- (excl. mutatie voorziening
Reorganisatie SRE)

Resultaat

Bijdrage gemeenten 2016
Risico’s

Ontwikkelingen

Voor de specifieke inwonerbijdrage van uw gemeente verwijzen wij u naar
bladzijde 64 van de Programmabegroting 2016.
In hoofdstuk 5.1 paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement van
de Programmabegroting 2016 zijn de risico’s en bijbehorende
weerstandcapaciteit benoemd. Bij de Bestuursrapportage 2016 is deze
paragraaf geactualiseerd. De belangrijkste risico’s worden gelopen bij de
afbouw van het voormalig SRE personeel en bij de garantstelling voor de
vuilverbranding AVI –Moerdijk.
2016 was het eerste volledige jaar waarin de Metropoolregio Eindhoven
opereerde in de nieuwe vorm. Aan de taken van het Regionaal Platform en de
werkplaatsen Economische strategie (inclusief Investeringsfondsen),
Bedrijventerreinen en detailhandel, Arbeidsmarkt, Strategie Ruimte, Mobiliteit
en Innovatie en Wonen is verder invulling gegeven. Voor Duurzaamheid en
Zorgvernieuwing en Innovatie zijn gesprekstafels ingericht.
Met de deelnemende gemeenten is afgesproken de samenwerking in de
huidige vorm te evalueren. Dit gaat in 2017 gebeuren. De eerste
procesvoorstellen zijn hiertoe aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.
Daarnaast dient de Metropoolregio Eindhoven verantwoording af te leggen
over de geleverde prestaties. De wijze waarop dient aan te sluiten bij een
innovatieve organisatie en is een continu proces binnen de organisatie.. De
inbreng en betrokkenheid van onze stakeholders wordt hierbij van groot
belang geacht.
De afbouw van de oude SRE organisatie loopt volgens planning. De
taakstellende reductie van boventallig personeel is voor het jaar 2016
gerealiseerd. Er wordt onverminderd ingezet de afbouw zo snel mogelijk te
realiseren.
De Metropoolregio hoeft met ingang van kwartaal 3 2016 geen IV3
kwartaalrapportages meer aan te leveren. Door de transformatie en de
afschaffing van de WGR+ status is het begrotingstotaal onder het
drempelbedrag van € 20 miljoen gekomen.
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