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Geachte mevrouw Engels,
Per brief van 24 maart 2014 biedt u de gemeenteraden in de regio de gelegenheid om
hun zienswijze af te geven over de conceptbegroting 2015 van het SRE. In de
vergadering van 5 juni 2014 heeft de Raad deze begroting besproken. Wij hebben
kennis genomen van het overdrachtsdossier van SRE naar MRE. Recent is de herziene
programmabegroting 2014 vastgesteld waarin de transformatie van het SRE is verwerkt.
Om de gevraagde termijnen te behalen ligt er nu een begroting voor waarin de lopende
ontwikkelingen niet zijn meegenomen. Op dit moment is er op verschillende onderdelen
onduidelijkheid. Zo is de taakverdeling en invulling van de taken nog niet helder.
Daarnaast is nog niet duidelijk hoe men de frictiekosten gaat opvangen, welke acties
worden hierop ondernomen? Dienen de gemeentes rekening te houden met extra
kosten?
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Daarnaast staat de taakverdeling in relatie tot de geraamde kosten niet in verhouding.
Wij kunnen dan ook niet instemmen met voorgelegde programmabegroting omdat deze
te weinig inzicht biedt om tot een afgewogen oordeel te komen.
Soberheid
De Raad heeft in haar zienswijze op deze begroting aangegeven kritisch te staan ten
opzichte van de inhoud van deze begroting. Nu ligt de concept-programmabegroting
2015 voor en hierbij heeft de Raad aangegeven haar kritische houding te willen
voortzetten. Deze houding wordt ingegeven door het feit dat alle gemeenten fors
moeten bezuinigen. Echter in de begroting voor 2015 van het openbaar lichaam GR
SRE is een dergelijke soberheid en een houding van zuinig aan doen niet terug te
vinden. Wij verwachten van een samenwerkingsverband van 21 gemeenten dat ingezet
wordt op een verlaging van de inwonerbijdrage, dit in relatie tot versoberingen die ook
bij de afzonderlijke gemeenten ingevoerd worden. Verder hebben wij de volgende
aandachtspunten.
1. In de concept-programmabegroting 2015 zijn opgenomen de delen: Metropoolregio
Eindhoven, Oud SRE en het RHCe. In deze begroting is begrijpelijk buiten beschouwing
gelaten de zogenaamde “over te dragen SRE taken”. Dat is begrijpelijk omdat deze
opgenomen kunnen worden in de eigen begroting van de gemeente (zie ook onder 2).
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2. De uitwerking van punt 1 resulteert in een daling van de inwonerbijdrage van de
vastgestelde begroting SRE 2014 van € 13,24 naar concept-programmabegroting SRE
2015 € 10,006. Hierin zit een incidentele bijdrage van € 0,13 per inwoner voor de
vertraging in de afbouw van taken van het SRE. Voor 2016 en verder wordt een bijdrage
van € 9,206 voorzien. De Raad van Gemert-Bakel heeft de opvatting dat dit een groot
bedrag is in relatie tot de voorziene taken. Immers alleen op het gebied van strategie
ruimte en economie heeft het MRE een rol. Op het gebied van lokaal en sub-regionaal
beleid en uitvoering heeft Peel 6.1. een rol. Meer concreet zal onderbouwd moeten
worden met welke taken de beschikbare personele capaciteit (circa 30 fte) bij het MRE
ingezet zal worden. En of een bijdrage van € 9,206 per inwoner nodig is om de taken op
MRE niveau op te pakken of dat een deel van deze bijdrage wellicht beter ingezet kan
worden op sub-regionaal niveau.
3. De transformatie van het SRE naar Metropoolregio Eindhoven (MRE) heeft
frictiekosten tot gevolg. De kosten hiervan worden ten laste gebracht van de
bestemmingsreserve Transformatie SRE. In het vastgestelde spelregelkader
frictiekosten wordt er van uitgegaan dat:
1. De 21 gemeenten al het (productieve) personeel (11,6 fte) overnemen dat nu de
taken uitvoert die aan de gemeenten worden overgedragen.
2. Dat het overige personeelsbestand (afbouw overhead en afbouw SRE
milieudienst) geleidelijk in 5 jaar plaatsvindt.
3. Er geen wachtgeldverplichtingen resteren.
4. Als de sub-regionale taken niet tijdig door de gemeenten worden ingevuld en de
gemeenten geen personeel hiervoor overnemen, dan is er een jaarlijks risico aan
frictiekosten (genoemd wordt een bedrag van circa € 890.000,=). Hiermee is nog geen
rekening gehouden in de concept-programmabegroting 2015 en dit kan leiden tot een
extra aanslag voor de deelnemende gemeenten van circa € 1,20 per inwoner.
5. In de begroting SRE wordt vanaf 2016 een inwonerbijdrage van € 9,206 voorzien.
Hiervan is zo’n € 4,- een algemene bijdrage (o.a. voor het stimuleringsfonds) en zo’n €
6,- voor de taken die bij MRE blijven. De capaciteit en benodigde uren voor de taken die
bij het MRE blijven vinden wij hoog ingeschat. Zeker nu er op regionaal niveau al de
nodige afstemming gaat plaatsvinden (o.a. Regionaal Ruimtelijk Overleg en overleg
Peel 6.1.). De vraag is of er met de aantallen uren in de programma’s en werkplaatsen
(zie overdrachtsdossier van SRE naar MRE) niet te veel bestuurlijke drukte gaat
ontstaan. Het lijkt er op dat in de conceptbegroting SRE bij het programma strategie en
ruimte taken (incl. uren en capaciteit) zijn toegevoegd die wettelijk gezien primair bij
gemeenten en provincie toebehoren. We gaan er van uit dat taken zo dicht mogelijk bij
de burger worden belegd. Dus eerst bij gemeenten, daarna sub-regionaal en alleen de
strategische belangen op het niveau van de Metropoolregio Eindhoven. In verhouding
tot de taken op het sub-regionaal niveau van Peel 6.1. lijkt een inwonerbijdrage van zo’n
€ 6,- voor MRE aan de hoge kant. Zeker in relatie tot de transformatie en de beperktere
hoeveelheid aan taken voor het nieuwe MRE. Graag zien wij dan ook een onderbouwing
van dit bedrag, gerelateerd aan taken en formatie.
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6. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk wanneer de Tweede Kamer
besluit tot definitieve afschaffing van de WGR-plus. De beoogde afschaffingsdatum is 1
januari 2015. In de SRE-begroting 2015 is hier nog geen rekening mee gehouden.
7. De Raad heeft kennis genomen van de transformatie naar MRE. Wij spreken onze
steun uit voor de strategische en specifieke opgave zoals die in het transformatieplan is
bepaald. De voorgestelde werkwijze kan effectief zijn bij het uitvoeren van de
speerpunten uit de Brainportagenda. Hierbij gaat het echter om een specifieke
strategische opgave. De generieke ruimtelijke opgave dient plaats te vinden op subregionaal niveau en in afstemming met de Provincie. De basis hiervoor is gelegen in de
Verordening Ruimte. De afstemming van een goede ruimtelijke ordening dient niet in de
werkplaatsen SRE plaats te vinden maar op sub-regionaal peelniveau. Het betreft een
taak in de afstemming binnen het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) hetgeen zijn
basis vindt in de Verordening Ruimte van de Provincie. De stelling dat de conclusies van
de werkplaatsen “enkel ter bekrachtiging worden ingelegd in het RRO” is in strijd met de
Verordening Ruimte. Provincie en gemeenten hebben hierin een eigen
verantwoordelijkheid. De MRE heeft een adviserende rol (de voorzitter van de
werkplaats MRE kan als adviseur optreden in het RRO maar niet als vertegenwoordiger
van het belang). Op 25 juni zal de Regioraad de opdrachten voor de werkplaatsen
vaststellen. De Raad van Gemert-Bakel kan niet instemmen met hetgeen hierover is
opgenomen in het overdrachtsdossier. Zij is van mening dat specifieke strategische
ruimtelijke taken op MRE-niveau thuis horen maar generieke taken op het gebied van
de ruimtelijke ordening horen thuis op het niveau van de gemeenten en/of de sub-regio.
Samenvattend
De concept-programmabegroting SRE 2015 betreft een eerste algemene begroting om
te kunnen voldoen aan de indieningstermijn bij de Provincie. De jaarrekening 2013 is
nog niet vastgesteld en er is in de conceptbegroting uitgegaan van aannames bij de
afbouw van het SRE personeel de komende 5 jaar. Op dit moment is wel in grote lijn
maar nog niet concreet inzichtelijk wat de exacte financiële risico’s voor de gemeente
Gemert-Bakel zijn bij de vaststelling van de concept-programmabegroting SRE 2015.
Wij verzoeken u dan ook om de hierboven geformuleerde aandachtspunten te vertalen
in de definitieve begroting SRE 2015 en te betrekken bij de implementatie van het
transformatieplan. De Raad van Gemert-Bakel stemt om voornoemde redenen niet in
met de begroting SRE 2015.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

Handtekeninggriffier

Handtekeningvoorzitter
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