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Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,
U stelt ons in de gelegenheid om een zienswijze af te geven op de onderzoeksvraagstelling voor de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking MRE. Op 6 oktober
2016 hebben wij uw verzoek inhoudelijk behandeld.
Onderzoeksvraagstelling
De opdrachtformulering is door een bestuurlijke werkgroep voorbereid. Wij concluderen
dat dit op een zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. Parallel aan de werkgroep is ook
een groep bestuursambtenaren gevraagd om mee te denken. Alle opmerkingen die
gemaakt zijn, zijn op een correcte wijze in de opdrachtformulering verwerkt. Wij
veronderstellen dat de vraagstelling hiermee compleet is.
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Regionale ambities
Wij verzoeken u om in de evaluatie ook voldoende aandacht te besteden aan de
regionale taken en uitgangspunten voor samenwerking. Wij hebben eerder bij u
aangegeven dat in onze ogen de ambities voor regionale samenwerking nog vrij
abstract zijn. Op sub-regionaal niveau wordt inmiddels gewerkt aan concretisering. De
verhouding regionaal en sub-regionaal vraagt om een zorgvuldige evaluatie en
waardering en weging van de opgehaalde informatie.
Rol van gemeenten
De 21 gemeenten maken en financieren de gemeenschappelijke regeling MRE. Als
voornaamste partner dienen zij een prominente rol te krijgen in de evaluatie. Hoe deze
rol er precies uit komt te zien is nog niet helemaal duidelijk op basis van de opdracht.
Wij verzoeken u om dit verder uit te breiden en uit te werken. En hierbij de vraag te
betrekken of het ophalen van informatie bij gemeenten individueel of op sub-regionaal
niveau zal gebeuren.
Draagvlak
Om voldoende draagvlak te krijgen voor de evaluatie is het van belang dat de evaluatie
onafhankelijk plaatsvindt. Naar onze mening dient de onafhankelijkheid van het
onderzoek geborgd te zijn. De evaluatie is opgezet vanuit een bestuurlijke werkgroep uit
eigen geleding van MRE. Dit verloopt in de voorbereiding prima, maar vraagt ook om
ondersteuning in de uitvoering van de evaluatie. Er is een extern bureau dat
ondersteuning verzorgt en we gaan er vanuit dat zij de ruimte krijgen om autonoom te
adviseren. Wij verzoeken u om de afspraken hierover vast te leggen en te
communiceren.
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Tot zover onze zienswijze op de onderzoeksvraagstelling. Wij zien uw reactie op onze
vragen, opmerkingen en suggesties met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening
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