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Geacht college,
Op 26 juni 2013 heeft de Regioraad het Transformatieplan S R E vastgesteld. De consequenties daarvan
hebben we verwerkt in een herziene begroting voor 2014. Deze bieden wij u hierbij aan.
In het in de Regioraad van 26 juni jl. vastgestelde transformatieplan S R E is van een aantal taken van het
S R E bepaald dat die worden overgedragen aan subregio's en/of gemeenten. Na vaststelling van het
transformatieplan hebben de gemeentesecretarissen de taak op zich genomen om de overdracht van deze
S R E taken zo adequaat en snel mogelijk te regelen. Venwacht mag worden dat de volgende taken per 1
januari 2014 overgedragen kunnen worden: Bestuurscommissie, Brainport Avenue, afval (onderdeel
materialentransitie), gezonde leefomgeving en routestructuren. De overdracht van de thema's Rijk van
Dommel en A a , G E O (Gebiedsgerichte Economische Ontwikkeling inclusief vrijetijdseconomie) en
energietransitie is mogelijk niet per 1 januari afgerond.
Er is sprake van een wisselend tempo in de overdracht van de verschillende taken. Omwille van uniformiteit
hebben wij in onze vergadering van 21 oktober 2013 besloten om per 1 januari 2014 te stoppen met alle
over te dragen taken. De portefeuillehouders Financiën, die over de herziene begroting hebben
geadviseerd, hebben hier in hun vergadering van 1 november mee ingestemd. Dit uitgangspunt is daarom
vertaald in de herziene begroting van 2014 die op 5 november 2013 als majeur dossier is aangeboden aan
de 21 gemeenteraden. Hierin zijn de 9 over te dragen taken programmatisch geschrapt. Wij rekenen er op
dat deze taken vanaf 1 januari 2014 onder volledige verantwoordelijkheid van gemeenten of subregio's
worden uitgevoerd.
Voor de korte termijn is het van belang om stil te staan bij de taken waarvan het mogelijk niet lukt om de
overdracht per 1 januari 2014 geregeld te hebben. Indien voor een zorgvuldige overdracht meer tijd nodig
is, zou u samen met de coalitie van gemeenten die dat wenst een verzoek aan ons samenwerkingsverband
kunnen richten om deze taken nog voor een beperkt aantal maanden uit te blijven voeren. Randvoora/aarde
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is dat de beoogde nieuwe coaiitie van gemeenten iiiervoor via een gezamenlijk bestuurlijk besluit ons een
opdracht geeft. Uitgangspunt blijft om de overdracht zo snel mogelijk geregeld te hebben.
Bijlagen
Bij deze brief hebben wij de stukken gevoegd die wij aan de raden hebben gezonden. De brief aan de
raden heeft 3 bijlagen. Natuurlijk (1) de herziene begroting 2014 waarin drie programma's inclusief de
financiële consequenties worden uitgewerkt en de activiteiten voor de IVletropoolregio Eindhoven voor het
jaar 2014 worden beschreven. Daarnaast vindt u (2) het conceptvoorstel voor de Regioraad van 19 februari
2014 met daarin de uitgangspunten voor de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling. Ten slotte is ter
kennisname bijgevoegd (3) het geactualiseerde deel 2 van het Transformatieplan S R E 'Governance en
samenwerking in de regio Eindhoven' zoals dat in juni door de Regioraad is vastgesteld. Dit is de basis voor
de uitgangspunten voor een aangepaste Gemeenschappelijke Regeling zoals die in het Regioraadsvoorstel
worden beschreven.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze brief of de bijbehorende stukken,
neem dan contact op met Ron Hensen via 040-2594 564 of r.hensen(a),sre.nl.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur
van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven,
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