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Geachte raad,
Hierbij treft u in tweevoud aan de concept-Programmabegroting 2011 van het Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven. Het betreft hier de eerste begroting in de nieuwe vierjarige "regeerperiode" 2010-2014.
De Begroting 2011 moet nu in procedure genomen worden gezien de wettelijke termijnen rond de
vaststelling van de begroting. Dit lijkt vroeg omdat de bestuurlijke discussie over regionale samenwerking
en de nieuwe Regionale Agenda nog gevoerd moet worden. En ook over de gevolgen van het financiële
Rijksbeleid en de bezuinigingen moet op regionaal niveau nog gesproken worden. Al deze onderwerpen
hangen nauw met elkaar samen en kunnen gevolgen hebben voor de begroting. Over vorenstaande
onderwerpen bent u inmiddels al geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief van 16 maart 2010. In deze
brief hebben wij u breder geïnformeerd over samenhang tussen vorengenoemde onderwerpen.
Vigerend beleid
De Begroting 2011 is gebaseerd op voortzetting van vigerend beleid met inachtneming van de
besluitvorming tot en met de Regioraadsvergadering van 25 februari 2010.
Programma 's en Producten
In de begroting is een leeswijzer opgenomen, waarbij de samenhang tussen programma's en producten,
alsmede de rol van Regioraad en Dagelijks bestuur is aangegeven.
Uitgangspunt is dat de Regioraad de kaders stelt, de programmabegroting autoriseert en controleert.
Het Dagelijks bestuur voert uit en legt verantwoording af, waarbij de productbegroting meer een
beheerstechnische functie heeft.
De Begroting 2011 is dan ook gesplitst in twee delen. De programmabegroting met programmabladen,
de financiële begroting en de paragrafen. Daarnaast de productbegroting met de productbladen en de
(vak)dienst productbegrotingen. Deze zijn bedoeld voor het Dagelijks Bestuur en liggen voor u ter inzage op
het bestuurssecretariaat van het SRE (Empire Office Building). Tevens is er de mogelijkheid deze
documenten in te zien op de website (www.sre.nl).
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Het programma Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven behoort tot de verantwoordelijkheid van de
desbetreffende afzonderlijke bestuurscommissie. Voor de middelen waarmee dit programma wordt
gefinancierd geldt een afzonderlijk bijdrageregime.
In de onderscheiden programma's wordt in samenhang met de betreffende producten aangegeven wat het
SRE wil bereiken, wat het SRE daarvoor gaat doen en wat dit mag kosten. In paragraaf 4.2 worden per
programma de financiële verschillen tussen de Begroting 2011 en het Werkprogramma 2010 toegelicht.
Overzicht Baten en Lasten
In paragraaf 4.1 'Overzicht baten en lasten' zijn weergegeven de baten, de lasten en het saldo per
programma, de financierings- en algemene dekkingsmiddelen, bestaande uit de gemeentelijke algemene
bijdragen, het saldo financieringsfunctie en de posten Onvoorzien. Dit resulteert in het resultaat voor
bestemming en na de onttrekkingen uit de reserves in het resultaat na bestemming.
Middels de posten 'Onvoorzien' en 'Onttrekking aan de Algemene reserve' wordt inzicht geboden in het
begrotingsresultaat per vakdienst.
Inwonerbijdrage
De methodiek van indexering van de inwonerbijdrage is vastgelegd in de "Beleidsnota indexering", die door
de Regioraad in de vergadering van 19 november 2009 is vastgesteld.
In de vergadering van 17 december 2009 heeft de Regioraad in zijn algemeenheid ingestemd met de financiële uitgangspunten begroting 2011. Per saldo leidt dit tot een indexering van de gemeentelijke bijdrage
per inwoner met 1,15 % (= nacalculatiecomponent 2008). Voor een overzicht van de bijdrage per gemeente
verwijzen wij u naar de bijlage" overzicht gemeentelijke bijdragen" in de begroting.
Eventuele wijziging van de inwonerbijdrage als gevolg van de nog te voeren bezuinigingsdiscussie wordt u
uiteraard separaat aangereikt.
Financiële uitkomsten
De programmabegroting sluit met een post Onvoorzien van in totaal € 319.000,-, waarvan de Dienst SRE
rond € 29.000-, het Regionaal Historisch Centrum € 23.000,- en de Milieudienst € 267.000- (onvoorzien
c.q. resultaat).
Voor de Dienst SRE sluit de programmabegroting met een post Onvoorzien van rond € 29.000,-.
Ten behoeve van dekking van de geraamde externe kosten op het programma Ruimte en wonen wordt een
bedrag van € 824.000- aan de bestemmingsreserve Volkshuisvesting ca. onttrokken.
Voor het Regionaal Historisch Centrum sluit de programmabegroting Cultuurhistorie met een post Onvoorzien van rond € 23.000,-. Hierbij moet overigens wel worden opgemerkt dat nog steeds ruim € 56.000,- aan
vacatures niet wordt ingevuld om een structureel sluitende begroting te krijgen.
Voor SRE Milieudienst sluit de programmabegroting met een geraamd resultaat van € 267.000,-, dat begrotingstechnisch is opgenomen onder de post Onvoorzien. Het begrote resultaat voor 2011 is daarmee nagenoeg gelijk aan het resultaat voorzien in Dienstplan 2010. De omzet, gecorrigeerd voor het aandeel externe
kosten, neemt toe van € 18.903.000,- naar € 19.373.000,-. Deze stijging is nagenoeg geheel toe te schrijven aan de correctie voor de prijspeilaanpassing zoals vastgesteld in de uitgangspunten begroting 2011.
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Saldo Financieringsfunctie
Zoals gebruikelijk bij het SRE wordt uit voorzichtigheidsoverwegingen het saldo van baten en lasten ver
band houdende met financiering begrotingstechnisch geraamd op nihil. Wel worden in de begroting 2011 de
lasten geraamd voor het op (prijs)peil houden van voorzieningen cq. vooruitontvangen Hiertegenover staat
een gelijke rentebaat.
Verder dient nog te worden gemeld dat conform eerdere besluitvorming over het financieringssaldo een
extra rentebaat van € 6 ton wordt ingezet als dekking voor de extra bijdrage aan het Regionaal Stimule
ringsfonds (RSF).
Herkomst middelen SRE
Uit onderstaande tabel wordt duidelijk waar de baten van het SRE vandaan komen
Herkomst middelen SRE Begroting
2011
"■". Saldo •;...■.''.
Overige bijilMgen;'
4 59.707; 0%

financieringsfunctie;
6.811.705:7%

"rU;31.317;0%

Projecten/
:
contracten (incl, BSO); 31.755360;
30%

Gemeenten; 15.480.fa5/; 15%

RiiM9.079./6»;4796'

Piovim ie; 1.346.538;
1%

Van iedere euro die het SRE uitgeeft, komt 15 eurocent van de gemeenten als inwonersbijdrage voor
regionale taken en projecten. De grootste financiële bijdrage levert het rijk (47 %), voornamelijk voor de
wettelijke taken.
Een ander belangrijk deel (circa € 31,7 miljoen, ofwel 30%) "verdient" het SRE met contractactiviteiten,
vooral voor individuele gemeenten.
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Besteding van middelen
In onderstaande grafiek ziet u de besteding van de middelen per programma. Van deze middelen heeft
15,5 min betrekking op de gemeentelijke bijdrage, hiervan wordt circa eenderde deel besteed aan
algemene en bestuurlijke werkzaamheden.
Het resterende deel (tweederde van 15,5 min) gaat naar specifieke doelen, waaronder het Regionaal
Stimuleringsfonds (€ 5,98 per inwoner) en Cultuurhistorie per m'.

B e s t e d i n g m i d d e l e n SRE b e g r o t i n g
2011
Fin.iwieiiiigs en
dekkingsmiddelen; 631.37. 3; 1 %

Dienslvei lening Sltfc
Milieudienst;
19.116.000; 18%
( ultuurhistorie; 3./89.37/;1%

Samenwei kingen
service; 887.708; 1 %

Voorziening
«ulbergen; -%
1 70.000; 0%

Vcrkcei en vervoer;
50.J08./3/;18%

M i l i e u ; ! 3 57
1%
7oigen wel/ijn;
852.5 32; 1 %
Pl.iltel.indsontwikkeli
lig;2. 186.610; _>%

economie;
9.700.059; 9%
Recreatie en
toerisme; 1.556.1 38;
1%
Bestuuiscle Stedelijk
gebied Eindhoven;
11.100.000; 1 1 %

L Ruimte en wonen;
2.675.972; 3%

Vermogenspositie
Een aandachtspunt vormt de vermogenspositie van het SRE. De druk om ombuigingen of bezuinigingen
door te voeren is groot, zowel door taakoverhevelingen als door de financiële problematiek van gemeenten.
De mogelijkheid voor SRE om onvoorziene tegenvallers binnen de begroting of vanuit reserves op te
vangen is daardoor beperkt.
Meerjarenraming
Ten behoeve van een inzicht in de ontwikkeling van de kosten en de gemeentelijke bijdrage is in de bijlagen
het overzicht Meerjarenraming 2011-2014 opgenomen.
In het begrotingsjaar 2011 is rekening gehouden met een indexering van 1,15% voor zowel de inkomsten
c.q. de gemeentelijke bijdragen als voor de lasten c.q. de apparaatskosten.
Voor de jaren na 2011 (2012 t/m 2014) is rekening gehouden met een indexering van 2% voor zowel de
lasten als de baten.
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Paragrafen
Voor een aantal aspecten van de financiële huishouding, zoals weerstandsvermogen/risico's, bedrijfsvoering en financiering verwijzen wij u naar de voorgeschreven paragrafen.
Procesgang Begroting
De Programmabegroting ligt op donderdag 24 juni 2010 ter vaststelling aan de Regioraad voor. Alle
beleidswijzigingen zullen door middel van begrotingswijzigingen en/of het Werkprogramma 2011 aan de
Regioraad worden voorgelegd. Zo ook de gevolgen voor de inwonersbijdrage, die uit separate
bezuinigingsvoorstellen voortkomen.
Wij verzoeken u vóór 1 juni 2010 te reageren op de concept-Begroting SRE 2011, zodat uw reactie kan
worden meegenomen bij de behandeling van de begroting in de portefeuillehouderoverleggen van het SRE.
Uw reactie wordt samen met die van de portefeuillehouderoverleggen in het kader van de vaststelling van
de begroting 2011 behandeld in de vergadering van de Regioraad van 24 juni 2010.

Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur
van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven,

de voorzitter

R. van Gijze

Bijlagen:
Concept-begroting SRE 2011
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