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Geachte heer Mak,
Op 27 maart 2017 heeft onze griffier uw aanbiedingsbrief en bijlagen inzake de
ontwerpbegroting 2017-2018 GR Peelgemeenten ontvangen. Wij hebben deze stukken
in procedure gebracht voor behandeling in de gemeenteraad. Met deze brief stellen wij
u vooruitlopend op het definitieve raadsbesluit in kennis van de conceptzienswijze zoals
ons college deze aan de gemeenteraad aangeboden heeft voor behandeling in de
raadsvergadering van 1 juni 2017.
Conceptzienswijze
De gemeente Gemert-Bakel kan onder voorwaarden instemmen met de
ontwerpbegroting 2017-2018 GR Peelgemeenten en 1e wijziging van de begroting 2017,
onder voorbehoud van definitieve besluitvorming in de gemeenteraad.
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Het is goed om te zien dat de uitvoering door de GR Peelgemeenten goedkoper is ten
opzichte van de uitvoering onder de dienstverleningsovereenkomst Zorg en
Ondersteuning Peel 6.1 met de gemeente Helmond. De GR Peelgemeenten bevindt
zich als nieuwe organisatie in een opstartfase. In deze fase is enorm veel werk verricht
om de conversie van Zorg en Ondersteuning Peel 6.1 naar de GR, met daarbij
onverwachts behoorlijke achterstanden in de werkvoorraad, in goede banen te leiden.
Wij hebben hier veel waardering voor.
Helaas moeten er hierdoor in 2017 extra incidentele kosten gemaakt worden, maar wij
vertrouwen erop dat er over een paar maanden sprake is van een genormaliseerde
situatie, om vervolgens goed te kijken naar de structurele situatie. De gemeenteraad
heeft in zijn kaders namelijk als uitgangspunt opgenomen dat de peelsamenwerking juist
ook opgestart is, om ten opzichte van de uitvoering via een
dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Helmond, een besparing te realiseren.
Daarbij met de overtuiging dat er op termijn nog eens extra besparingen op
bedrijfsvoering en overhead gerealiseerd kunnen worden.
Voorwaarde
De gemeenteraad Gemert-Bakel kan daarom instemmen met de gepresenteerde
ontwerpbegroting, onder de voorwaarde dat in de tweede helft van 2017 een plan van
aanpak wordt opgesteld, om aan deze uitgangspunten te voldoen.
Aanlevertermijn zienswijze niet haalbaar
Ambtelijk en bestuurlijk is vóór 27 maart 2017 al aangekondigd dat de deadline van 22
mei 2017 voor het aanleveren van zienswijzen, niet gehaald kan worden. Dit omdat de
stukken op 27 maart 2017 zijn ontvangen en voor behandeling in de gemeenteraad van
20 april 2017 was de aanlevertermijn (uiterlijk 14 maart behandeling in college)
verstreken.
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De eerst volgende raadsvergadering is 1 juni 2017, welke voorafgegaan is aan een
commissievergadering Algemene Zaken, Financiën & Vastgoed op 10 mei 2017 en een
commissievergadering Sociale Zaken en Volkshuisvesting op 11 mei 2017. Het college
heeft daarom besloten om het DB van de GR met bijgevoegde brief alvast kennis te
laten nemen van de conceptzienswijze, nadat dit onderwerp in beide
commissievergaderingen aan de orde geweest is en de gemeenteraad kennis heeft
kunnen nemen van deze brief.
Wij rekenen op uw begrip en coulance. Ook hopen wij u en uw bestuur hiermee in de
positie gebracht te hebben, om tot een goede voorbereiding van de behandeling van de
begroting in het algemeen bestuur van 3 juli te kunnen komen.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Remco Groenendal. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
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