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Het verhaal van de regio - 2021

• 21 gemeenten hebben zich verenigd 
in de Metropoolregio Eindhoven

• Op vrijwillige basis maar niet 
vrijblijvend

• Met eigenaarschap en 
medeverantwoordelijkheid

Metropoolregio Eindhoven:
Hoe zijn we georganiseerd



Het verhaal van de regio - 2021

• Een economisch sterke regio met het 
kenmerkende Brainportprofiel die tot 
de top van de Europese en 
wereldeconomie hoort.

• Er is een realistische balans tussen 
economie-ecologie-mens.

• De regio is veilig, gezond en 
duurzaam voor inwoners, 
ondernemers en bezoekers. Groei 
van welvaart en welzijn voor 
iedereen.

Ambitie



Het verhaal van de regio - 2021

• Een ambitieuze toekomstgerichte 

regio

• De regio met slagkracht en 

functionerend als een geheel

• Duurzame samenwerking: de MRE 

als gemeenschap

Visie



Het verhaal van de regio - 2021

Samen werken aan:

• verbeteren vestigingsklimaat en 

leefomgeving (goed wonen, werken 

en recreëren)

• vergroten van de bereikbaarheid

• zelfvoorzienende regio

• versterken van Onze MRE

Strategie



Het verhaal van de regio - 2021

• Ontmoeten en debat

• Kennisdelen

• Verbinden van inhoudelijke agenda’s

• Agenderen

• Inbreng op bovenregionale tafels 

• Gemeenteraden in positie 

(legitimiteit)

• Slagkracht en gezamenlijke besluiten

• Samenwerkingsakkoord

• Gezamenlijke ambitie

• Focus en koers 

• Adaptief en doorontwikkelen

Werkwijze



Het verhaal van de regio - 2021

Successen van samenwerking



Het verhaal van de regio - 2021

• Economie

• Mobiliteit

• Energietransitie

• Transitie landelijk gebied

• Samenwerking

• Landgoed Gulbergen

Regionale thema’s
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 / Werkprogramma 2021



Het verhaal van de regio - 2021

Verbinden van gemeentelijke 

en subregionale economische 

agenda’s met de 

Brainportagenda.

Stimuleringsfonds:

Bevorderen van kennis & 

innovatie.

Versterken van de 

basiseconomie: 

• Regionaal Herstelplan

• Centrumontwikkeling

Thema Economie
2021



Het verhaal van de regio - 2021

Verbinding Brainport met 

economische hoofdcentra 

(nationaal en internationaal): 

• Bereikbaarheidsakkoord en 

MIRT

Verbeteren bereikbaarheid en 
leefbaarheid in de regio, samen, slim en 
co-modaal:
• Regionaal mobiliteitsprogramma
• Financiering Regionale 

mobiliteitsagenda 
• Uitvoering bereikbaarheidsagenda

Doorontwikkelen van het 

regionaal mobiliteitssysteem: 

• Streefbeeld Mobiliteit

• Regionaal plan Duurzame 

energie t.b.v. mobiliteit

Thema Mobiliteit



Het verhaal van de regio - 2021

• Streefbeeld 
- Gebiedsopgaven en NOVI
- PlanMER Mest
- Bestuurlijk overleg TL (provinciaal)

• Versterken verbinding en aantrekkelijkheid 
landelijk en stedelijk gebied

• Versterken economische structuur
- Regionaal herstelplan
- Agrofood

• Versterken Ruimtelijke en Ecologische kwaliteit
- Energietransitie en ruimtegebruik

Thema Transitie 
Landelijk Gebied



Het verhaal van de regio - 2021

Opleveren en doorontwikkelen RES:

• PlanMER Grootschalige opwekking

• Regionale energiestrategie 1.0

Versnellen van de energietransitie door 
verbinden van partijen:

• Samenwerking tussen gemeenten en 
stakeholders

Afspraken over werkwijze voor 
uitvoering van grootschalige 
energieprojecten:

• Draagvlak organiseren

Thema 
Energietransitie



Het verhaal van de regio - 2021

Samenwerkingsakkoord

• Verkennen, verbinden en agenderen 

van bovenlokale vraagstukken. 

Versterken van het eigenaarschap

• Raadstafel21

• Metropoolconferentie

Procesondersteuning

• Deelnemen aan en ondersteunen / 

voorbereiden van alle bestuurlijke en 

ambtelijke MRE-gremia en 

overleggen.

Besturen

• P&C-cyclus

• DB-AB vergaderingen

• Gemeenschappelijke Regeling

Samenwerking



Het verhaal van de regio - 2021

• Voormalige vuilnisstortplaats op de 

grens van Nuenen c.a. en Geldrop-

Mierlo.

• Sinds december 2020 eigendom 

weer in handen van de MRE.

• MRE nu voor de opgave om het 

gebied te gaan ontwikkelen.

• Uitgangspunt: ontwikkeling met 

hoofdzakelijk recreatief karakter, in 

landschappelijke omgeving waarin 

natuurdoelstellingen tot hun recht 

komen.

Landgoed Gulbergen



Het verhaal van de regio - 2021

CBS Monitor Brede Welvaart:
economische, ecologische en sociaal-
maatschappelijke aspecten van welvaart.

De opgave is brede welvaart concreet te 
maken voor regio en gemeenten.

De thema’s van brede welvaart verbinden 
met de regionale opgaven.

Dit doen we door:

• Brede Welvaartsmonitor Metropoolregio

• Vertalen naar de 4 thema’s

Brede welvaart



Het verhaal van de regio - 2021

Het begrip brede welvaart 

concreet maken in 

gebiedsontwikkeling.

Via voedseltransitie en 

agrofood zorgen voor 

duurzaam gebruik van grond 

en een vitale landbouwsector.

Nieuwe economische dragers 

initiëren in het landelijk gebied

die de regio versterken.

Stad-land



Het verhaal van de regio - 2021

In positie brengen van regio in de 
Omgevingsagenda

We vergroten de kans op het realiseren van onze 
ambitie door samenwerking met Rijk, provincie en 
waterschappen.

Dit doen we door:

• Omgevingsagenda met provincie en gemeenten 
opstellen, vaststellen en afstemmen.

• Organiseren van de Ontwikkeldag.

• Afstemmen van de onderliggende dossiers.

• Positioneren in de Nationale omgevingsvisie 
(NOVI).

Omgevingsagenda-3



Het verhaal van de regio - 2021

Versterken van Onze MRE, door:

• Het verbinden van gemeenten op 
de gezamenlijke ambities.

• Het stimuleren van wederkerigheid.

• Versterken van eigenaarschap en 
medeverantwoordelijkheid.

Het is “onze” regio en daar zijn we trots op!

Dit doen we door:

• Gezamenlijke successen delen

• Kennisdeling en informatievoorziening

• Ontmoeten

• Verhaal van de regio

• Betrekken van de gemeenteraden

Onze Samenwerking



Het verhaal van de regio - 2021

Samen klaren we de klus!



-

PROGRAMMABEGROTING 2022 



• Kaders

• Stap 1: Kadernota  

• Stap 2: Programmabegroting

• Stap 3: Werkprogramma  

• Verantwoorden

• Highlights begroting 2022

• Gemeentelijke bijdrage 2022

• Bedrijfsvoering

Begroting 2022



• Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)

• Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV)

• Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR

Kaders



• Bepalen inwonerbijdrage

- Regionale opgaven, Brainport Development, Stimuleringsfonds en RHCe

• Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR

- Methodiek indexering
- CPB Macro Economische Verkenning (MEV) 2021 

› Loonvoet sector overheid 90%
› Prijs netto materiële overheidsconsumptie 10%

Stap 1: Kadernota (1/2)



• September 2020 start (Prinsjesdag, publicatie MEV)

• November 2020
- Ambtelijke afstemming contactpersonen Financiën 
- Dagelijks Bestuur

• December 2020
- Adviescommissie voor Financiën
- Algemeen Bestuur

• Voor 31 december 2020 ter informatie naar gemeenten 

Stap 1: Kadernota (2/2)



Kaders

- WGR
› aanlevertermijn bij gemeenten voor zienswijzeprocedure
› aanlevertermijn bij toezichthouder

- BBV
› Inhoud

- Kadernota
› door Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten

Stap 2: Programmabegroting (1/3)



• Inwonerbijdrage totaalniveau al bekend (Kadernota)

• Actualiseren aantal inwoners en m1 per 1-1-2021

- CBS en inventarisatie
- Verschuiving individuele bijdragen t.o.v. Kadernota 

• Lasten en baten zo actueel mogelijk 

- Loon- en pensioenkosten onzeker

Stap 2: Programmabegroting (2/3)



• Januari 2021 start

• Maart 2021

- Dagelijks Bestuur 1e termijn

- Aanlevering gemeenten voor 

zienswijzeprocedure

• April 2021

- Raadsledenbijeenkomsten i.s.m. 4GR

- Ambtelijke afstemming 

contactpersonen Financiën 

• Mei 2021

- 21 mei, einde zienswijzeprocedure

- Dagelijks Bestuur 2e termijn

• Juni 2021

- Adviescommissie voor Financiën

- Algemeen Bestuur  

- Vastgestelde begroting naar 

gemeenten en toezichthouder

Stap 2: Programmabegroting (3/3)



• In samenwerking met gemeenten inhoudelijke uitwerking van primaire 

programmabegroting binnen financiële kaders primaire begroting

• Toch financiële afwijkingen t.o.v. primaire begroting?     ->     begrotingswijziging 

• Tweede zienswijzeprocedure

Stap 3: Werkprogramma (1/2)



• Najaar 2021 start

• November 2021

- Dagelijks Bestuur

- Ambtelijke afstemming contactpersonen Financiën 

- Aanlevering gemeenten voor zienswijzeprocedure

• Februari 2022

- Algemeen Bestuur  

- Vastgesteld werkprogramma naar gemeenten

Stap 3: Werkprogramma (2/2)



• 1e Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2022

- Inhoudelijk
- Juni 2022, Algemeen Bestuur

• 2e Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2022

- Inhoudelijk en financieel
- December 2022, Algemeen Bestuur

• Jaarrekening 2022

- Februari 2023, informatie t.b.v. paragraaf verbonden partijen
- April 2023, voorlopig resultaat
- Juni 2023, Algemeen Bestuur inclusief voorstel tot resultaatbestemming

Verantwoorden 



• Concernbegroting Metropoolregio Eindhoven en RHCe

• Vierde en laatste begroting uit Samenwerkingsakkoord 2019-2022 (MRE)

• Voortzetting werkzaamheden Werkprogramma’s 2021

• Indexering inwonerbijdrage 1,77% (2021: 2,68%)

• Aantal inwoners 2022 784.369 (2021 780.614)

• Geen wijziging in formatie

Highlights Begroting 2022 



Gemeentelijke bijdrage 2022 



• Bedrijfsvoeringstaken worden zoveel 

mogelijk uitbesteed

• Geen taken in de organisatie die niet 

tot de kerncompetentie behoren

• Alleen controller en P&O adviseur in 

basisorganisatie

• Huisvesting sober, doelmatig en 

flexibel

Bedrijfsvoering (1/2)



• 2015 – 2019: transformatie SRE naar MRE, kostenreductie € 825.000

• 2020: neerwaartse bijstelling basisformatie MRE met 2,8 fte

• 2021: verlaging inwonerbijdrage Regionale opgaven met € 85.000 in 

plaats van indexering bijdrage 2020 met 2,68%

Bedrijfsvoering MRE lean and mean georganiseerd, samenvoeging met 

4GR leidt niet tot kostenreductie

Bedrijfsvoering (2/2)




