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Geachte raad,

Hierbij treft u aan de concept-Programmabegroting 2013 van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
(SRE). Het betreft de derde begroting in de bestuurperiode 2010-2014. Dit concept is een globale
begroting, die nu in procedure genomen moet worden om te kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen
rond de vaststelling van de begroting. Het is ook een beleidsneutrale begroting, gezien de huidige
ontwikkelingen zoals hierna in deze brief zijn opgenomen.
Bij het opstellen van deze begroting hebben wij rekening gehouden met de Regionale Agenda 2011-2014
en de eerste uitwerking hiervan, zoals is neergelegd in het Werkprogramma 2012.
Daarnaast is de nota 'Financiële uitgangspunten SRE-begroting 2013' gehanteerd, zoals vastgesteld in de
Regioraad van 15 december 2011.
De Regionale Agenda gaat uit van de ambitie om in het jaar 2020 tot de wereldtop te behoren als
technologieregio en een sterke economie te combineren met hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.
Deze ambitie vraagt om samenwerking tussen de 21 gemeenten van de regio Eindhoven en om een SRE
dat verbindt en versnelt.
In de Regionale Agenda is de ambitie vertaald in een aantal concrete regionale thema's. De
intergemeentelijke samenwerking krijgt hiermee focus en doelgerichtheid. Samen formuleren we één
gezamenlijke ambitie voor de regio en met elkaar realiseren we de gestelde doelen. Het SRE richt zich met
name op het bij elkaar brengen van alle partijen om te werken aan de verwezenlijking van de doelstellingen en
ambities en samen resultaten te bereiken. De samenwerkende partijen nemen gezamenlijk de
verantwoordelijkheid voor de strategie en de inhoudelijke agenda. De gemeenten gaan uit van eigen kracht en
doen in principe zelf wat zij zelf het beste kunnen. De thema's op regionale schaal worden belegd bij het SRE,
dat zorgt voor slagkracht en snelheid in de samenwerking. Het SRE richt zich op strategieontwikkeling,
beleidssynchronisatie, proces- en projectsturing en specifieke dienstverlening op contractbasis.
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In het werkprogramma zijn de taken op de verschillende beleidsterreinen aangescherpt en een aantal zijn
vervallen Inzichtelijk is gemaakt hoe de verhouding tussen regionale en subregionale taken/opgaven is. De
rollen van het SRE, zoals in de Regionale Agenda vastgesteld, zijn duidelijk benoemd op de verschillende
beleidsterreinen. Met het vaststellen van het Werkprogramma 2012 is het 'eindplaatje' nog niet bereikt. Er
zijn nog veel ontwikkelingen en vraagstellingen die van invloed zijn op de totstandkoming van een
vernieuwde samenwerking in het SRE-gebied. Op dit moment zijn we nog niet zo ver dat deze al leiden tot
verdere aanpassingen in de globale begroting 2013.

Majeure ontwikkelingen
Wet Gemeenschappelijke Regelingen-plus (WGR +)
Op 2 maart 2012 heeft het Kabinet in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang bericht met
betrekking tot de afschaffing van de WGR+.
Hierbij moeten voorzieningen worden getroffen voor, in onze regio, twee wettelijke taken. De belangrijkste is
de verkeer- en vervoerstaak, die opnieuw belegd moet worden. In onze regio wil het Kabinet deze bij de
Provincie beleggen. Het voornemen is om dit per 1 januari 2013 geregeld te hebben. Taken en de
bijbehorende BDU middelen gaan dan rechtstreeks naar de Provincie. Hiermee komt een einde van het
SRE als vervoersautoriteit.
De tweede taak betreft de woonruimteverdeling waarbij het Kabinet aangeeft dat beleidscoördinatie op dit
terrein ook na de afschaffing van de plusstatus op het niveau van de regionale woningmarkt wenselijk blijft.
Verwacht mag worden dat besluitvorming in de Tweede Kamer zal overeenkomen met het standpunt van
het Kabinet. De voorbereidingen dienen getroffen te worden waarbij consequenties voor het SRE en de
SRE-organisatie nauwkeurig in beeld worden gebracht. Deze gevolgen zullen u middels een separaat
voorstel worden aangeboden.
Vorming RUD
Het Rijk heeft besloten tot het vormen van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's). Lang is de discussie
gegaan over het takenpakket dat ondergebracht zou moeten worden in de RUD's. Duidelijk is nu dat het
landelijke pakket op het gebied van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken) door
de RUD's uitgevoerd moeten gaan worden. Er is geen ruimte voor het in Brabant gewenste minimumpakket
'Brabants Bont'. De gemeenten en de Provincie zullen hun VTH-taken in en nieuwe organisatie gaan
onderbrengen. Wellicht later ook de Waterschappen. In Zuidoost-Brabant is ervoor gekozen de huidige
SRE Milieudienst als basis te gebruiken voor de vorming van de RUD in deze regio. Er wordt een nieuwe
Gemeenschappelijke regeling met als deelnemers de 21 gemeenten in de regio en de Provincie opgericht.
Op 1 januari 2013 moet de vorming van de RUD een feit zijn. Op dit moment wordt hier hard aan gewerkt.
Consequentie hiervan is dat de SRE Milieudienst geen onderdeel meer uitmaakt van het SRE per 1 januari
2013. Het ontvlechtingsproces is in volle gang. Nu is het echter nog niet mogelijk om dit te verwerken in de
begroting 2013 en zal het te zijner tijd tot een gewijzigde begroting leiden.
Inhoudelijke opgave SRE
In de Regionale Agenda is sterk benadrukt dat uitgegaan moet worden van de kracht van de 21
gemeenten. De gezamenlijke kracht kan ertoe leiden dat de kracht van de regio optimaal benut wordt. Om
dit ook werkelijkheid te laten worden is het nodig de verschillende vraagstukken die zich steeds duidelijker
in de regio aandienen te onderkennen en afspraken te maken hoe daar samen mee om te gaan. Hierbij
moeten we denken aan concrete regionale afspraken over de belangrijkste opgaven op dit moment op het
gebied van wonen en bedrijventerreinen. Deze opgave is te zien als herverdelingsopgave van de regio. In
de Regionale Agenda hebben we ons voorgenomen om perspectief te creëren voor Brainport in het jaar
2020. Nu gebeurt er op deze terreinen al veel. Wat ontbreekt is een gezamenlijk beeld en perspectief dat
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ons meer richting kan geven en leiden naar adequate oplossingen en belangrijker nog een sterke positie als
regio. Zeker nu in de regio steeds meer subregionaal wordt gewerkt, is het belangrijk dat ze een scherp
regionaal perspectief hebben. Het werken aan deze opgave zal ook duidelijker maken wat er op regionale
en subregionale schaal moet gebeuren. Het takenpakket van het SRE komt hiermee in een volgend
stadium van ontwikkeling naar een vernieuwde samenwerking.
Regionale governance
Rode draad in de Regionale Agenda is de multi-level governance. Er is nog nooit zo intensief
samengewerkt als nu. Het aantal samenwerkingsrelaties in de regio is de laatste tijd onstuimig gegroeid.
Gelet op het bestaande 'daily urban system'in de regio, is de regio van de 21 gemeenten het vertrekpunt als
regionale schaal. Voor veel vraagstukken kan en moet een ander schaalniveau worden gekozen en dit is
wat steeds meer in de regio ook gebeurt. In onze regio is multi-level governance dan ook al een feit. De
verschillende samenwerkingsverbanden samen zijn te beschouwen als een flexibele netwerkstructuur,
waarin (afhankelijk van thema en aard van de opgave) elke combinatie kan. De structuur van het SRE is het
casco waarop deze flexibele netwerkstructuur kan functioneren. Het is de plaats waar verbindingen tot
stand komen. Het proces van multi-level governance (binnen regionale governance) verloopt grotendeels
al als een organisch proces. Toch kunnen een aantal interventies op het gebied van bestuurlijke organisatie
hierop een positief effect hebben. Hierbij denken we aan het anders inrichten en vormgeven van het
portefeuillehoudersoverleg (POHO). In hoeverre dit consequenties heeft bijvoorbeeld voor het Dagelijks
Bestuur en de Regioraad is nog te bezien.
Toekomstige bezuiniging
De bestuurders van onze 21 gemeenten staan voor grote uitdagingen. Denk aan de stagnatie van de
woningbouw, waardoor forse tekorten ontstaan in de grondexploitaties bij gemeenten en de decentralisaties
op het terrein van werk, de begeleiding van de AWBZ en de jeugdzorg. Ook krijgen gemeenten de
komende jaren te maken met forse tegenvallers in de algemene uitkering door de extra kortingen hierop
door het Rijk. Het gemeentefonds deelt voor grosso modo 18 procent mee in de rijksbezuinigingen. Verder
kunnen gemeenten geraakt worden door kortingen op specifieke uitkeringen.
In de media circuleren bedragen tussen de 5 en 15 miljard aan rijksombuigingen. Als we voor het gemak
uitgaan van 10 miljard en de helft hiervan komt voor rekening van de departementen en de helft wordt
bezuinigd op sociale zekerheid en zorg, dan betekent dit een korting op het gemeentefonds van 900
miljoen, ofwel 56 euro per inwoner.
De vorengeschetste financiële tegenvallers bij onze 21 gemeenten zullen ook gevolgen hebben voor het
SRE. Maar duidelijk is dat te realiseren ombuigingen bij het SRE niet meer via efficiency maatregelen en
kaasschaaf gehaald kunnen worden. Politieke heroriëntatie en herinrichting zijn nodig om een gezonde
bijdrage voor de regio te bewerkstelligen.
Externe ontwikkelingen
Op de beleidsterreinen van het SRE zijn een aantal trends en ontwikkelingen van invloed.
o Globalisering.
Er vindt een belangrijke verschuiving plaats binnen de mondiale economie. Bedrijven worden steeds
internationaler en verleggen hun focus naar opkomende economieën. Om deze bedrijven en hun
kennisbasis stevig in regio te verankeren is een innovatief eco-systeem van groot belang.
o Krapte arbeidsmarkt
De demografische ontwikkelingen veroorzaken een toenemende krapte van de arbeidsmarkt. De
beschikbaarheid van voldoende vakkrachten en kenniswerkers is van essentieel belang om de
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regionale kenniseconomie te stimuleren. Ouderen zullen steeds langer moeten doorwerken en de
arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen moet bevorderd worden.
» Vergrijzing en krimp
De opkomende vergrijzing in Europa biedt nieuwe economische uitdagingen. Nieuwe marktkansen
ontstaan o.a. rondom innovatieve zorg- en dienstverleningsconcepten, technologie in de zorg en
andere woon- en leefomgevingen. Ook de hieruit voortkomende krimp zal een belangrijke impact
hebben op de wijze waarop economische dragers in kernen en wijken worden ingericht.
» Duurzaamheid
Om op de langere termijn economische groei in de regio te kunnen blijven handhaven, zal het
duurzamer inrichten van onze regio een belangrijke randvoorwaarde zijn. Niet alleen om in voldoende
mate te kunnen blijven voorzien in grond- en hulpstoffen, maar ook om de directe leefomgeving op een
hoger kwaliteitsniveau te brengen.
» Technologie
Een van de meest herkenbare mondiale trends is de steeds verdere integratie van technologie in het
dagelijks leven. Technologische ontwikkelingen veranderen onze manier van leven en werken. Nieuwe
markten kunnen bediend worden door (verder) in te spelen op maatschappelijke vraagstukken zoals
duurzame energieopwekking, slimme mobiliteit, gezonde voeding, vergrijzing en gezondheidszorg
Bezuinigingstaakstelling
Dienst SRE
Indertijd is in de begroting 2011 voor de dienst SRE een structurele bezuiniging op de inwonerbijdrage
opgenomen van ruim € 1,2 miljoen. De in het bezuinigingsplan opgenomen maatregelen zijn inmiddels voor
een groot deel geëffectueerd. In de begroting 2012 resteert nog een taakstellende bezuinigingspost van
€ 385.000,-. Deze post heeft voornamelijk betrekking op bovenformatief personeel en is een direct gevolg
van de nieuwe Regionale Agenda en de herprioritering van werkzaamheden.
Door natuurlijk verloop, vacaturestop of anderszins dient vorengenoemde post te worden afgebouwd.
Uitgaande van het natuurlijk verloop van voor de recessie is met uw raad afgesproken dat het
bovenformatieve probleem nog binnen deze bestuursperiode (2011-2014) is opgelost.
Dit impliceert dat in de begroting 2013 rekening is gehouden met een verdere afbouw van de personele
taakstelling tot circa € 180.000,-.
Om de structurele afbouw van personeel te kunnen bewerkstelligen, is naar inschatting € 500.000,incidenteel nodig. Wij stellen u voor dit te betalen uit het te verwachten rekeningresultaat 2011.
Regionaal Historisch Centrum (RHCe)
In de raad van 16 maart 2012 is de businesscase van het Regionaal Historisch Centrum (RHCe)
vastgesteld.
Hierin is een bezuinigingstaakstelling voor deze bestuursperiode opgenomen van bijna € 600.000,-.
In de begroting 2013 wordt hiervan € 180.000,- gerealiseerd.
Wij verwachten dat bij de behandeling van de concept-begroting in de Regioraad van aanstaande juni
meer bekend is over de vorengeschetste ontwikkelingen. Vervolgens kan het proces in gang worden gezet
om de doorwerking voor het SRE in beeld te brengen. Het resultaat hiervan zal worden verwerkt bij eerste
begrotingswijziging.
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Wij verzoeken u vóór 1 juni 2012 te reageren op de concept Programmabegroting SRE 2013, zodat uw
reactie kan worden meegenomen bij de behandeling van de begroting in de portefeuillehoudersoverleggen
van juni 2012.
Uw reactie wordt samen met die van de portefeuillehouders in het kader van de vaststelling van de
begroting 2013 behandeld in de Regioraad van 28 juni 2012.

Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur
van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven,

de voor
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