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A.

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft aan het Algemeen Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven een voorstel gedaan over het vaststellen van de Begroting
MRE 2021 (Ter inzage 1) en het Meerjarenplan en –financiering Brainport Development NV
2021-2024 (Ter inzage 2). Aan de gemeenten wordt de mogelijkheid geboden om
voorafgaand aan besluitvorming een zienswijze in te dienen. Er wordt geadviseerd om
kennis te nemen van het voorstel en daarop zienswijzen in te dienen met een positief
standpunt ten aanzien van beide voorstellen.
B.

Voorgesteld besluit

1.
2.

C.

In te stemmen met de concept zienswijze inzake de Begroting MRE 2021
In te stemmen met de concept zienswijze inzake het meerjarenplan- en financiering van
Brainport Development 2021-2024

Inleiding

Begroting MRE 2021
Eerdere zienswijzen
Het meest relevant zijn de zienswijzen die uw raad in mei 2019 en in november 2019 aan
de MRE kenbaar heeft gemaakt inzake respectievelijk de Begroting 2020 en het
Werkprogramma 2020.
In de zienswijze op de begroting werden zorgen geuit over de beschikbare middelen voor de
uitvoering van het Samenwerkingsakkoord. Deze zorgen zijn in november vorig jaar
afdoende afgedekt door de structurele dekking van het werkkapitaal middels een
begrotingswijziging dat tegelijk aangeboden werd met het Werkprogramma 2020.
In de zienswijze op het Werkprogramma 2020 zijn wees u op de financiële positie van
gemeenten. Hierbij is de MRE onder andere verzocht terughoudend te zijn met het
verhogen van de financiële bijdrage.
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Gemeenschappelijke Regeling
De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de herinrichting van de
governancestructuur van de Metropoolregio Eindhoven. De MRE en de 21 deelnemende
gemeenten zijn na deze wijziging reeds anders samen gaan werken, onder andere met het
benoemen van de huidige thema’s en het werken met de werkprogramma’s. Daarbij is
afgesproken dat aanpassing van de formele juridisch constructie – de GR zelf – zou volgen.
Dat is tot op heden nog niet gebeurd.
Meerjarenplan- en financiering Brainport Development
Brainport Development NV
De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken op economisch gebied samen als
Brainportregio. Voor uitvoering van de regionaal-economisch Brainportstrategie is
ontwikkel- en uitvoeringsorganisatie Brainport Development NV in het leven geroepen. Aan
het functioneren van Brainport Development NV liggen een inhoudelijk meerjarenplan en
afspraken over meerjarenfinanciering ten grondslag. Het huidige plan met
financieringsafspraken lopen eind 2020 af. Derhalve moeten er nieuwe afspraken worden
gemaakt voor de periode 2021-2024. Inmiddels ligt er een concreet voorstel voor het
meerjarenplan en financiering voor de periode 2021-2024.
Rol gemeenten
Naast de vier individuele aandeelhoudersgemeenten (Best, Eindhoven, Helmond &
Veldhoven) is de Metropoolregio Eindhoven (MRE) aandeelhouder van Brainport
Development NV. Dit vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de regionale
economie. De aandeelhouders financieren Brainport Development NV. Inmiddels heeft het
Dagelijks Bestuur (DB) van het MRE een voorstel gedaan aan het Algemeen Bestuur (AB)
van het MRE over het meerjarenplan en - financiering van Brainport Development NV.
Daarin wordt voorgesteld om de gemeentelijke inwonersbijdrage te indexeren. Aan de raden
wordt de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen. De zienswijze wordt
betrokken bij de regionale besluitvorming door de vergadering van het AB op 1 juli 2020.
Gemeentelijk beleid
Toekomstvisie
Brainport is een zeer belangrijk element uit de Toekomstvisie 2030. Het erkent het belang
van de verwevenheid van Valkenswaard met de rest van de Brainportregio. In eerste aanleg
voor de werkgelegenheid en Valkenswaardse bedrijven die actief zijn als toeleverancier van
de topindustriesectoren. Echter ook in bredere zin. Zo wordt gewezen op de
verzorgingsfunctie van de Valkenswaardse vrijetijdssector voor de Brainportregio. Tevens
biedt het volop kansen voor Valkenswaard als woongemeente om onderdeel te zijn van de
Brainportregio met haar kenniswerkers.
Coalitieprogramma 2018-2022
In het coalitieprogramma wordt het belang van de ligging van Valkenswaard in de
Brainportregio erkend. Valkenswaard wil aansluiten bij de Brainport Nationale Actieagenda.
Tevens wil Valkenswaard een aantrekkelijke woongemeente zijn voor werknemers uit de
Brainportregio.
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Economisch beleid
In het gemeentelijk Economisch Beleid 2017-2020 wordt erkend dat Brainport een bewezen
succesformule is en dat Valkenswaard onderdeel is van een unieke regio en dat het de
kansen die dit biedt wil benutten.
D.

Wat willen we bereiken?

Verstevigen van de regionale positie van Valkenswaard
Om de ambities van Valkenswaard genoemd in de Toekomstvisie 2030 te bereiken heeft de
gemeente de regio nodig. Door actief deel te nemen aan de activiteiten door, en
overlegstructuren van de Metropoolregio Eindhoven kunnen we dit bevorderen waardoor
Valkenswaard zich binnen de regio steeds meer positie weet te krijgen als actieve Leasure
gemeente, waar mensen vanuit de regio welkom zijn om te recreëren. Tegelijkertijd
stimuleert dat de eigen economie.
Regionale economie versterken
Met haar bijdrage aan Brainport Development draagt de gemeente Valkenswaard bij aan de
regionale triple helix ontwikkel- en uitvoeringsorganisatie met als doel het versterken van
de economische structuur. Dit is belangrijk voor ondernemerschap en werkgelegenheid en
daarmee de welvaart van de regio Zuidoost-Brabant.

E.

Wat gaan we er voor doen?

Zienswijzen
Met het indienen van zienswijzen kan de raad tot uitdrukking brengen dat het achter de
voor de MRE en voor Brainport Development ingezette koers staat. Daarbij bieden de
zienswijzen de mogelijkheid om het belang van het behoud van bedrijvigheid en
werkgelegenheid te benadrukken. Dit in relatie tot de recente economische ontwikkelingen
als gevolg van het coronavirus.
Daarnaast kunnen wij in de zienswijze op de MRE Begroting aandacht vragen voor de
actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling. Nu de structuren staan en er lopende
programma’s zijn is het tijd om de GR zelf te actualiseren, nog in het begrotingsjaar 2021.
F.

Betrokken partijen

Bij de totstandkoming van het voorstel en de zienswijzen is er gesproken met alle betrokken
partijen. De MRE en de betrokken portefeuillehouders. Voor de Meerjarenfinanciering van
Brainport Development is er ook met Brainport Development gesproken.
G.

Beheer en onderhoud

n.v.t.
H.

Financiën

De toegepaste indexatie bedraagt 2,68%. De loonkostenstijging van de overheid bedroeg in
het 4e kwartaal van 2019 3,1 % (bedrijven 2,7%). Gezien de laatste ontwikkelingen in
2019 kan de door de MRE aangehouden 2,68% als een realistische indexering beschouwd
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worden. Overigens is de bijdrage voor het Stimuleringsfonds niet geïndexeerd, maar enkel
gecorrigeerd op de toename van het aantal inwoners in Valkenswaard.
De bijdrage van de gemeente Valkenswaard aan de MRE is als volgt opgebouwd:

Regionale opgaven
Brainport Development
Stimuleringsfonds
RHCe

Per
inwoner
€ 3,969
€ 2,520
€ 3,554
€ 4,101*

Inwoners Valkenswaard 31.152

Totaal bijdrage
€ 123.641
€ 78.503
€ 110.714
€ 122.687
Totaal:

€ 435.546

*Dit is de inwonersbijdrage gemiddeld over de inwoners binnen de gehele MRE-regio. Afhankelijk van het
aantal meters archief dat in gebruik is, zijn de kosten per gemeente hoger of lager. Valkenswaard heeft
relatief weinig meters in gebruik en daarom valt de uiteindelijke bijdrage aan het RHCe lager uit.

In de afgelopen begroting hebben wij voor de bijdrage aan de MRE een bedrag gereserveerd
van € 427.000. Voor het komende begrotingsjaar betekent dit voor Valkenswaard een lichte
stijging van € 9.000. Gezien de indexatie – mede door de stijging van lonen – is dit een
reële en uitlegbare stijging van bijdrage die nadelig ten laste zal komen van de exploitatie
en zal verwerkt moeten worden in de begroting voor 2021.

I.

Vervolgstappen

De zienswijzen van uw raad wordt, evenals de zienswijzen van de raden van de overige
MRE-gemeenten, betrokken bij de behandeling van het voorstel van het DB aan het AB op 1
juli 2020. Voor besluitvorming in het AB is een gekwalificeerde meerderheid vereist van
drie/vierde van hen die een stem uitbrengen (conform artikel 13 van de
gemeenschappelijke regeling).
J.

Communicatie

Beide zienswijzen worden kenbaar gemaakt aan de Metropoolregio.
K.

Bijlage(n)

Bijlage 1: Concept-zienswijze Concept-begroting Metropoolregio Eindhoven 2021;
Bijlage 2: Concept-zienswijze Meerjarenplan en -financiering Brainport Development NV
2021-2024.
L.

Ter inzage liggende stukken

Ter inzage 1: Aanbiedingsbrief;
Ter inzage 2: Concept-begroting Metropoolregio Eindhoven 2021;
Ter inzage 3: Meerjarenplan en -financiering Brainport Development NV 2021-2024.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard
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De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1206903,
nummer 1207031;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 14 mei 2020;

BESLUIT
1.

In te stemmen met de concept zienswijze inzake de Begroting MRE 2021;

2.

In te stemmen met de concept zienswijze inzake het meerjarenplan- en
financiering van Brainport Development 2021-2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 28 mei 2020.
Kenmerk: 1206903/1207031
de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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