Toezeggingen vergaderingen Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven

Dit overzicht is zodanig ingericht dat in de kolom ‘actie door’ wordt aangegeven wie (Dagelijks Bestuur,
portefeuillehouder, secretaris) met afdoening is belast en wat de beoogde afdoeningstermijn is. Zodra
toezeggingen zijn afgedaan, zal dit in de betreffende kolom worden vermeld. U heeft de mogelijkheid
dienaangaande nog te reageren. In het daarop volgende overzicht – bij de dan volgende vergadering
van het Algemeen Bestuur – zullen deze toezeggingen niet meer terugkomen.
ACTIE DOOR

VOORTGANG

Bestuurscie.
RHCe

De portefeuillehouder houdt
het Algemeen Bestuur op de
hoogte van de stand van
zaken.

- Opstellen projectvoorstel e-depot RHCe in
najaar 2018

Bestuurscie.
RHCe

Vergadering Algemeen
Bestuur 26 juni 2019

- Periodiek monitoren:
a) Indexering inwonerbijdrage in relatie tot
indexering loonkosten
b) Afbouw personeel SRE in periode
2018-2020
en terug laten komen in vergadering Algemeen
Bestuur.

Secretaris

Monitoring relatie indexering
inwonerbijdrage in relatie tot
loonkostenontwikkeling
4GR hebben samen met
gemeentesecretaris Son en
Breugel en concerncontroller
gemeente Eindhoven deze
casus besproken en evt.
oplossingen bestuurlijk
afgestemd in de Adviescommissie Financiën van de
Veiligheidsregio. Besloten is
de methodiek van indexeren,
zoals deze nu gezamenlijk
wordt gehanteerd door de 4GR
ongewijzigd te laten. Voor wat
betreft de pensioenkostenontwikkeling wordt een apart
voorstel gedaan. Dit is verder
uitgewerkt in de Kadernota
Begroting 2020.

13 december 2017
Ontwikkelingen Regionaal Historisch
Centrum Eindhoven
Het traject om het RHCe toekomstbestendig te
maken loopt.
4 juli 2018
Vaststelling Begroting 2019
Metropoolregio Eindhoven
Kanttekeningen meenemen in proces Update
Metropoolregio Eindhoven. Het betreft:

Afbouw personeel SRE
2018-2020
De taakstellende afbouw is
volledig gerealiseerd in 2018.
Een toelichting hierop is
opgenomen in de
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Bestuursrapportage
Metropoolregio Eindhoven,
peildatum 1 oktober 2018.
Steunverklaring Regio Deal Brainport
Eindhoven
Meenemen kanttekening dat Regio Deal
Brainport een regionaal traject is, waarvan de
gemeente Eindhoven trekker is namens de
regio.

Voorzitter

10 oktober 2018
Benoeming leden Bestuurscommissie RHCe
Oppakken invulling positie plaatsvervangend lid
Peelgemeenten in de Bestuurscommissie
RHCe.

Dagelijks
Bestuur

12 december 2018
Ontwerp-Begroting 2020
Bij de aanbieding van de ontwerpBegroting 2020 een toelichtende
aanbiedingsbrief toevoegen.

Maart 2019
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Dagelijks
Bestuur

De ontwerp-Begroting 2020
is met toelichting op
14 maart 2019 aan de
deelnemende gemeenten
toegezonden. [Afgehandeld]

