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Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u de ontwerpbegrot¡ng 2017/ 2018 van Peelgemeenten, inclusief
meerjarenraming 2OL9-2OZ[, Deze is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten. Gelijktijdig
ontvangt u de 1e begrotingswijziging 2OL7, waarin wordt voorgesteld om het
restantkrediet opstartkosten over te hevelen naar 2017.

Samenvatting beg rot¡ng
De basis voor de begroting 2077 is het bedrijfsplan Peelgemeenten, dat is vastgesteld
door de colleges van de vijf Peelgemeenten in juli 2016.
Het is een aanzienlijke krachtinspanning geweest om in een periode van zes maanden de
organisatie Peelgemeenten te operationaliseren. Het is gelukt om met ingang van 1-12Ot7 zelfstandig de taken uit te voeren en daaraan gekoppeld de ontvlechting met de
gemeente Helmond te realiseren. Hierdoor kan een feitelijk beeld worden gegeven van

de huidige stand van zaken.

In het voorbereidingsproces heeft de vraag van de inwoner centraal gestaan zoals dat
ook is beschreven en vastgelegd in het bedrijfsplan. In de Peelgemeenten zijn lokale
gebiedsteams ingericht die samen met de lokale netwerkstructuren een stevige bas¡s
leggen voor de dienstverlening aan onze inwoners.
Er is een lCT-infrastructuur ontwikkeld die de professionals van de lokale gebiedsteams
en de uitvoeringsorganisatie de mogelijk biedt om locatieonafhankelijk de inwoners te
bedienen. Op grond van voortschrijdend inzicht zijn de structurele kosten in beeld
gebracht. De hieruit voortvloeiende wijzigingsvoorstellen zijn verwerkt in de begroting
2017.
Basis voor de begroting 2018 is de begroting 2017, aangevuld met de indexering

, zoals
opgenomen in de kaders begroting 2018, die zijn vastgesteld door het Algemeen bestuur
op 2t-72-16.

Peelgemeenten is een samenwerking van de gemeenten
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren

Toelichting Begroting
In de bijlage vindt u de memo toelichting incidentele en structurele kosten Begroting
2017-2OLB. In deze memo wordt verantwoording afgelegd over de inzet van middelen
die benodigd zijn in de begroting 2Ot7/ 2018.
Daarnaast zijn we bereid om in uw commissie/raadsvergadering een en ander mondeling
toe te lichten, en zullen we uw vragen beantwoorden.

Zienswijze
Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 34, stelt het Dagelijks bestuur de
ontwerpbegroting 2OI7l2018 op, Deze wordt minimaal acht weken voordat deze wordt
vastgesteld door het Algemeen bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten
gezonden, zodat zij daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Ook voor de 1"

begrotingswijziging 2017 geldt de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze,

Wij verzoeken u vóór 22 mei 2Ot7 uw zienswijze te geven over de begroting 2OI7l ZOLB
en de le begrotingswijziging 2Ot7. Uw reactie wordt, in het kader van de vaststelling van
de begroting 2Ol7/ 2018 en de 1" begrotingswijziging 2OI7, behandeld in het Algemeen
bestuur van 3 juli 2O77.

Tot slot
Omdat 2OI7 nog een ontwikkeljaar is en we op dit moment nog in de nasleep van de
conversie/ opstart zitten, is nog geen sprake van een begroting die in beton is gegoten
We zijn ervan overtuigd dat deze begroting een solide basis vormt voor de
uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten en daarmee de dienstverlening naar de inwoner,

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Met vriendelijke groet,
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De heer H,J. Woltring
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