KADERNOTA
BEGROTING 2019
METROPOOLREGIO EINDHOVEN
“Een excellente regio waar het goed leven is”
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1. Algemeen
De (financiële) uitgangspunten welke gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting van de
Metropoolregio Eindhoven worden jaarlijks vastgesteld in de kadernota. Vanaf de begroting 2018 zijn
deze uitgangspunten vastgelegd in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten welke in
gezamenlijkheid is opgesteld door de vier gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Zuidoost
Brabant, GGD Zuidoost Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Metropoolregio Eindhoven.
Toepassing van de uitgangspunten uit de beleidsnotitie Kaders P&C documenten leidt tot eenzelfde
indexeringssystematiek van de gemeentelijke bijdrage voor deze vier GR-en.
Loon en prijsmutaties
De indexering van de gemeentelijke bijdrage voor regionale opgaven en het RHCe wordt vastgesteld
met behulp van ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) publiceert in de Macro Economische
verkenning.
Het gaat hierbij om de volgende indicatoren:
▪
▪

Loonvoet sector overheid
Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)

De wegingsfactor van de indices wordt bepaald door de verdeling van de totale lasten in de begroting
van de gemeenschappelijke regeling over prijzen en lonen. Door de wegingsfactor te
vermenigvuldigen met de index wordt een gewogen index verkregen. Voor de Metropoolregio
Eindhoven geldt een wegingsfactor van loon 90% - prijs 10%.
In de bijlage 1 treft u de cijfers aan zoals deze door het CPB zijn gepresenteerd in de Marco
Economische Verkenning 2018.
Nacalculatie
Conform de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en (paragraaf 2.2.1 Indexering)
wordt geen nacalculatie toegepast op de indexering.
Compensatie toename inwonertal
Conform de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en (paragraaf 2.2.2 Indexering over
de gemeentelijke bijdrage) wordt er geen autonome groei van budgetten meegenomen. Dit betekent
dat ook de nacalculatiecomponent op inwoneraantallen door de Metropoolregio Eindhoven wordt
losgelaten.
Gemeentelijke bijdrage Brainport Development
Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft op 29 juni 2016 ingestemd met de
meerjarenfinanciering Brainport Development voor de periode 2017-2020.
De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is vastgesteld op € 1.915.802, deze bijdrage wordt in de
financieringsperiode niet geïndexeerd.
Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds
De gemeentelijke bijdrage 2019 voor het Stimuleringsfonds wordt conform vigerend beleid niet
geïndexeerd en blijft gehandhaafd op € 3,554 per inwoner. Een stijging of daling van het aantal
inwoners wordt wel meegenomen in de berekening van de bijdrage.
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2. Indexering gemeentelijke bijdrage
Historie
Met uitzondering van het jaar 2013 (2,33%) is de inwonerbijdrage in de periode 2010 tot en met 2016
niet geïndexeerd ter compensatie van de inflatie. In 2017 is een indexering toegepast van 2,07%, in
2018 1,34%.
Indexering gemeentelijke bijdrage Begroting 2019
Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2018 en de
uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten, stellen
wij u voor de gemeentelijke bijdrage 2019 voor regionale opgaven en het RHCe met 2,57% te
indexeren.

In bijlage 2 treft u een specificatie per gemeente aan van de bijdrage 2019.

Meerjarenraming 2020 en verdere jaren
Voor de begrotingen 2020 en verder worden de lasten en baten op hetzelfde niveau gehouden. Bij
het vaststellen van de (financiële) uitgangspunten in de betreffende kadernota’s voor deze
begrotingen, zal door het Algemeen Bestuur worden bepaald of en met welk percentage de lasten en
baten geïndexeerd mogen worden.

3. Nieuw beleid
In de Regionale Agenda is vastgelegd dat de agenda van de bestuurlijke samenwerking dynamisch
is. Colleges en gemeenteraden kijken jaarlijks in de begrotingscyclus of er thema’s van de Regionale
Agenda afvallen of worden toegevoegd. Dit verloopt middels het processchema/stappenplaan zoals
dit is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni 2016.
De Begroting 2019 maakt onderdeel uit van de nieuw op te stellen Regionale Agenda 2019-2022. De
inhoud hiervan is bij het opstellen van deze kadernota nog niet bekend. Een eventuele aanpassing
van de inwonerbijdrage in de nieuwe Regionale Agenda zal bij de behandeling hiervan worden
vastgesteld. De inhoud van de agenda heeft echter geen invloed op het te hanteren
indexeringspercentage.
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