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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
BESLUIT
gehoord de Commissie van advies voor financiën d.d. 4-12-2019
de begroting van de Metropoolregio Eindhoven
voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 18-12-2019
Het Algemeen Bestuur voornoemd,
de voorzitter,

de secretaris,

J.A. Jorritsma

mevrouw drs. J. Wiggers
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De wijziging betreft de verwerking van de volgende mutaties voortvloeiende uit de Bestuursrapportage
Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2019:
Thema Transitie Landelijk Gebied
- Verhoging werkbudget met € 47.000, betreft restant budget 2018 welke bij de
resultaatbestemming 2018 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Fysiek domein. Middels
deze begrotingswijziging wordt het bedrag toegevoegd aan de exploitatie 2019, budgettair
neutraal.
Thema Energietransitie
- Verhoging werkbudget met € 131.000, betreft restant budget 2018 welke bij de
resultaatbestemming 2018 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Fysiek domein
(€ 71.000) en de nog beschikbare middelen in de bestemmingsreserve Energietransitie
(€ 60.000). Middels deze begrotingswijziging worden deze bedragen toegevoegd aan de
exploitatie 2019, budgettair neutraal.
- Opnemen via gemeente Cranendonck ontvangen rijksmiddelen RES van € 1.705.305. Middelen
worden eind december ontvangen en toegevoegd aan de bestemmingsreserve Energietransitie
om zodoende beschikbaar te blijven voor 2020 en verder. Budgettair neutraal.
Thema Mobiliteit, incl. GGA
- Opnemen aan zowel de lasten als de batenkant € 118.434 zijnde hogere bijdrage gemeenten
en ontvangen provinciale subsidies in het kader van de uitvoering GGA 2019.
Algemene dekkingsmiddelen
- Opnemen € 4.467 renteopbrengsten obligatielening ING ter dekking kosten voorlopige aanslag
VPB 2019 en vermindering voorlopige aanslag VPB 2017.
Heffing VPB
- Opnemen € 4.467 voorlopige aanslag VPB 2019 en vermindering voorlopige aanslag VPB
2017.
Bestemmingsreserve Fysiek domein
- Hogere onttrekking € 118.000 zijnde restant budgetten 2018 Transitie Landelijk Gebied
€ 47.000 en Energietransitie € 71.000.
Bestemmingsreserve Energietransitie
- Hogere lasten € 1.705.305, toevoeging aan reserve via gemeente Cranendonck ontvangen
rijksmiddelen RES.
- Onttrekking € 60.000 ten behoeve van dekking uitgaven exploitatie 2019.
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