Concept zienswijze (zaaknummer 3834-2016)
Betreft: zienswijze op begroting MRE 2017 en voorstel meerjarenfinanciering Brainport
Development 2017-2020
Geacht Dagelijks Bestuur,
Evaluatie
Op 2 februari 2015 heeft op ons verzoek een gesprek plaatsgevonden met het SRE,
vertegenwoordigd door P. Blanksma en J. Wiggers. De raad was vertegenwoordigd door de
raadsleden H. Verkampen, J. Vogels, P. Mastenbroek en de griffier P. van Boxtel. Dit overleg
is georganiseerd omdat de raad twijfels had over deelname aan de nieuwe GR-MRE.
Derhalve zijn tijdens dat gesprek afspraken gemaakt op basis waarvan de raad heeft
besloten om deel te nemen. Een van de gemaakte afspraken was om een evaluatie MRE te
organiseren binnen één jaar na datum overleg. Wij constateren dat deze afspraak niet is
nagekomen, hierover zijn wij teleurgesteld. De reden van de evaluatie was om te kunnen
bepalen wat de meerwaarde is van de transformatie naar MRE. Nu deze evaluatie niet
gereed is hebben we ons hierover geen beeld kunnen vormen. Dat is de reden dat we nu
niet akkoord kunnen gaan met de verhoging van de inwonerbijdrage. Daarnaast zijn we van
mening dat de operatie meerjarenfinanciering Brainport ook kan plaatsvinden door het
maken van keuzen en het stellen van prioriteiten binnen de gemeenschappelijke regeling
MRE. We lichten dit hieronder nader toe.
Meerjarenfinanciering Brainport Development en verhoging inwonerbijdrage
We hebben kennis genomen van de strategische visie ‘Brainport Next Generation’. Door een
proactieve houding van de gemeente Gemert-Bakel wordt steeds beter inzichtelijk wat
Brainport doet voor de gemeente en de sub-regio Peel. We staan dan ook positief tegenover
deze visie en de werkzaamheden van Brainport in de MRE regio. We geloven in de
toegevoegde waarde van Brainport. We willen de nieuwe initiatieven dan ook steunen maar
we dagen u uit om de middelen hiervoor te vinden binnen de MRE begroting, zonder dat
hiervoor de inwonerbijdrage wordt verhoogd. Zoals ook bij gemeenten het geval is zal eerst
bekeken moeten worden hoe binnen de bestaande middelen creatief en efficiënt kan worden
geopereerd. Dus eerst ruimte zoeken in de eigen begroting en niet meteen de
inwonerbijdrage verhogen. Het zichtbaar maken in een uitvoeringsbegroting kan hierbij
helpen.
Begroting MRE 2017
De voorliggende begroting is toegespitst op de taakvelden uit de Regionale Agenda 20152018. In de begroting is de verhoging van de inwonerbijdrage voor Brainport niet
opgenomen. Het is de bedoeling om dit via een begrotingswijziging te gaan doen, naar ons
idee een onlogische volgorde. We kunnen de toename van de inwonerbijdrage bovendien
niet rijmen met eerder gemaakte afspraken. Immers bij de overgang van SRE naar MRE is
afgesproken dat de inwonerbijdrage in de meerjarenraming zal dalen (van circa 13,- naar
circa 9,-). Tot onze verbazing gaat de bijdrage nu weer stijgen naar € 9,87 per inwoner. We
kunnen instemmen met een inwonerbijdrage van afgerond € 9,20 per inwoner maar niet met
een stijging naar € 9,87 per inwoner. Dit is in strijd met de afspraken die zijn gemaakt bij de
start van de nieuwe GR-MRE in februari 2015.

Voorziening en algemene reserve
Bij vaststelling van de jaarrekening 2015 MRE zal de actuele stand van zaken van de
voorziening reorganisatie SRE duidelijk worden. Bij de laatste beoordeling is gebleken dat de
voorziening tot en met 2016 toereikend is. Vooralsnog gaan we hiervan uit. Wij verzoeken u
om ons op basis van de ontwikkelingen in de jaarrekening 2015 actief te informeren over de
stand van zaken. De algemene reserve heeft op basis van de gemaakte afspraken een
ondergrens van € 700.000 en een bovengrens van € 900.000. De hoogte van de algemene
reserve van de MRE is op dit moment € 1.073.000. Gelet op de beperkte risico’s kan worden
geconstateerd dat de algemene reserve aan de hoge kant is..
Wij gaan er van uit dat deze zienswijze wordt betrokken bij het verdere
besluitvormingsproces over de begroting 2017 in het Algemeen Bestuur MRE.
Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad van Gemert-Bakel

