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Geachte mevrouw Drs. J. Wiggers,

Zienswijze
Per brief, verzonden op 31 maart 2015, biedt u de gemeenteraden in de MRE regio de
gelegenheid om hun zienswijze op de conceptbegroting 2016 van het MRE kenbaar te
maken. In onze vergadering van 4 juni 2015 hebben wij deze ontwerpbegroting
besproken. Hierbij maakt de Raad van Gemert-Bakel haar zienswijze kenbaar.
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Bij het besluit van februari 2015 om in te stemmen met de nieuwe GR-MRE heeft de
Raad een aantal kritische kanttekeningen geplaatst. Deze zijn ook besproken tijdens het
overleg dat een vertegenwoordiging van de Raad begin dit jaar met u heeft gehad. Het
betreft : het opnemen van een bezuinigingstaakstelling, de raden meer betrekken bij de
MRE en een periodieke evaluatie. De evaluatie dient betrekking te hebben op de relatie
tussen de doelen uit de Regionale Agenda en de realisatie er van voor de gemeente
Gemert-Bakel.
Raden meer betrekken
Wij vragen u om een concreet voorstel te maken hoe de gemeenteraden meer bij de
GR-MRE betrokken kunnen worden. Hierbij willen wij ook wijzen op het rapport van de
Raad voor het Openbaar bestuur dat deze zomer zal uitkomen over dit specifieke
onderwerp.
Evaluatie
Het ziet er naar uit dat het transformatieproces van SRE naar MRE goed is verlopen
zoals ook financieel vertaald in de begroting MRE 2016. De daling van de
inwonerbijdrage van € 13,24 in 2014 naar € 10,006 in 2015 zet zich verder door naar het
jaar 2016. We zien dit ook op andere punten terug in de begroting. Zoals al aangegeven
in het overleg tussen u en een vertegenwoordiging van onze Raad begin van dit jaar
vinden wij een regelmatige evaluatie van de transformatie MRE van belang.
Gelet hierop nodigen wij u uit om tijdens de vergadering van de commissie AFV op
woensdag 17 juni 2015 een presentatie te houden over de transformatie van het SRE
naar het MRE. Wij hebben begrepen dat u bereid en in staat bent om aan dit verzoek
gevolg te geven. We vragen u om vooral aan te geven wat de samenwerking specifiek
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oplevert voor de gemeente Gemert-Bakel. Het zichtbaar maken van de effectuering van
de doelen uit de Regionale Agenda MRE concreet in de situatie voor onze gemeente. In
de commissie AFV is hiervoor speciale aandacht gevraagd. Ook vragen we u om
concreet in te gaan op het mediation traject tussen SRE en ODZOB over de
garantiesalarissen.
We zien een eerste ronde bezuinigingen terug in de begroting MRE 2016 en hopen dat
de transformatie zich verder zal voortzetten, hetgeen we via regelmatige evaluaties
willen volgen. De Raad heeft op 4 juni 2015 besloten om met deze zienswijze
instemming te geven aan de begroting MRE 2016.

Hoogachtend,
de Raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening
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