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Geachte raad,
Op 26 juni 2013 heeft de Regioraad het plan vastgesteld waarmee het S R E wil transformeren naar de
Metropoolregio Eindhoven. De consequenties van dat plan hebben wij venwerkt in een herziene begroting
voor 2014. Deze bieden wij u hierbij aan.
Majeur dossier
Zoals u weet, kent de gemeenschappelijke regeling van het S R E een bijzondere besluitvormingsprocedure
voor zogenaamde majeure dossiers. Dit zijn dossiers met een relatief grote mate van politieke impact. Eén
daarvan is de herziene begroting 2014.
In maart van dit jaar hebben wij uw zienswijze gevraagd op de programmabegroting 2014. Deze begroting
2014 is in juni door de Regioraad vastgesteld. Tegelijk is in juni het Transformatieplan vastgesteld. Met de
herziene begroting 2014 brengen wij de begroting in overeenstemming met het transformatieplan. Dit heeft
ingrijpende consequenties voor de werkwijze en de taakuitvoering van ons samenwerkingsverband. Dat is
de reden dat wij deze herziene begroting 2014 aan alle gemeenteraden voorleggen, zodat zij zich daarover
kunnen uitspreken.
Uw zienswijze
Wij vragen uw zienswijze op twee punten:
1. De herziene begroting 2014;
2. De uitgangspunten voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling zoals opgenomen in het
Regioraadsvoorstel.
Volgens de huidige gemeenschappelijke regeling heeft u 3 maanden de tijd om uw zienswijze in te dienen.
Wij verzoeken u daarom uw zienswijze uiterlijk 7 februari 2014 kenbaar te maken. Uw reactie zal worden
behandeld in de Regioraad van 19 februari 2014.
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Bijlagen
Bij deze brief zijn drie bijlagen gevoegd. Natuurlijl< (1) de herziene begroting 2014 waarin drie programma's
inclusief de financiële consequenties worden uitgewerkt en de activiteiten voor de IVletropoolregio
Eindhoven voor hetjaar 2014 worden beschreven. Daarnaast vindt u (2) het concept voorstel 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.
Wij zien uw zienswijze met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur
van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven,
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