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U heeft gevraagd aan de gemeente Gemert-Bakel om vóór 1 juli 2017 een
toekomstvisie Veerkrachtig bestuur op te stellen. We hebben dit verzoek opgepakt en
een proces met de bevolking en betrokken partijen doorlopen. Op basis hiervan zijn de
maatschappelijke opgaven benoemd en is een visie veerkrachtig bestuur opgesteld. De
strategische visie Krachtig Gemert-Bakel 2030 met bijlagenboek sturen wij u hierbij toe.
In het bijlagenboek vindt u een fotoverslag van de openbare bijeenkomsten die we
hebben gehouden voor onze bewoners en voor de professionele organisaties.
Samenwerking Peelgemeenten
Samen met de Peelgemeenten zijn de gemeenschappelijke opgaven in het gebied van
sub-regio de Peel (zes Peelgemeenten) besproken. Op basis van de lokale visies
bekrachtigen de Peelgemeenten de visie op samenwerking in hun gezamenlijke brief
aan de Provincie van 12 juli 2016. Volledigheidshalve is deze brief nogmaals
toegevoegd. Uit de consultaties met de bewoners, ondernemers en maatschappelijke
partners blijkt dat deze lijn wordt ondersteund.
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Ten opzichte van voormelde brief zijn inmiddels een aantal stappen gezet. De actualiteit
van het afgelopen jaar en de gezamenlijke visie voor de toekomst is hieronder
verwoord. De Peelgemeenten gaan uit van opgaven gestuurd werken, waarbij de inhoud
centraal staat en de structuur en vorm van samenwerking een afgeleide is. Flexibele,
innovatieve vormen van samenwerken hebben de voorkeur. De samenwerkingsrelaties
kenmerken zich door wederzijds respect voor elkaars rol, verantwoordelijkheid,
belangen en autonomie.
Samenwerking passend bij de opgave
De maatschappelijke opgaven van deze tijd vragen om een ander soort lokaal bestuur,
overheden zijn in transitie. De gemeente is op zoek naar haar nieuwe rol. Dit past
binnen de vraag van de provincie om experimenteel om te gaan met nieuwe vormen van
samenwerking. Om hiermee uit de traditionele structuur- en governance discussie te
komen. Het is vanuit deze gedachte dat we vasthouden aan het principe dat
samenwerking gebaseerd moet zijn op inhoudelijke vraagstukken, op basis van
“goedschaligheid”. De peelgemeenten werken samen op basis van inhoud en kiezen
daarbij het juiste schaalniveau. Per opgave gaan we op zoek naar de daarvoor
geschikte partners. Hierbij gaan we uit van een multiple helix aanpak waarbij externe
partners aansluiten waar nodig en mogelijk. Deze werkwijze vraagt om flexibele
netwerken en een benadering op verschillende niveaus. Hierbij kennen we bijvoorbeeld
het stedelijke netwerk met de zes peelgemeenten en het netwerk gericht op de
plattelands opgaven met de vijf peelgemeenten. De stedelijke opgave van Helmond is
namelijk niet persé ook gelijk aan de opgave voor een plattelandsgemeente in de Peel.
In voormelde brief zijn een aantal samenwerkingsthema’s benoemd waar nog steeds
overeenstemming over bestaat tussen de Peelgemeenten. Op de volgende
onderwerpen zijn ten opzichte van 2016 concrete stappen gezet in de vorm van een
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gezamenlijke agenda of samenwerkingsafspraken. Op het schaalniveau van de zes
gemeenten zijn we concreet aan de slag gegaan met de volgende onderwerpen:
1. Economische agenda (Innovatiehuis De Peel). Via het Innovatiehuis wordt de
verbinding gelegd met de Brainportagenda als het gaat om ‘food’, ‘automotive’
en ‘slimme maakindustrie’. Het thema “vrijetijdseconomie” wordt ook binnen het
Innovatiehuis opgepakt.
2. Ruimtelijke agenda in ontwikkeling (Innovatiehuis De Peel).
3. Participatie en werk (Senzer)
4. Integrale veiligheid o.a. Peelland interventie team (PIT) en programma aanpak
Ondermijning Peelland.
Bij de aanpak van de opgaven voor de zes Peelgemeenten kan Helmond de trekker zijn.
Voor de volgende opgaven is de schaal van de vijf plattelandsgemeenten passend.
1. Voor WMO, Jeugd en BMS (Sociaal domein) is een gemeenschappelijke
regeling van start gegaan met ingang van 1 januari 2017 voor de vijf
plattelandsgemeenten in de Peel. In het verlengde van de gezamenlijke
taakuitvoering zijn er lokale gebiedsteams (in de wijken en kernen) actief op
maatwerkniveau in de uitvoering.
2. Transitie in het buitengebied.
Toekomstvisie 2030
Op basis van de principes van “goedschaligheid” zullen de maatschappelijke opgaven
door de zes peelgemeenten steeds zo passend mogelijk worden opgepakt. Uitgaande
van vertrouwen en elkaar iets gunnen. Op het moment dat er zich nieuwe opgaven
voordoen, zal in gezamenlijkheid op basis van flexibiliteit worden beoordeeld wat een
geschikte schaal is. Hierbij wordt geprobeerd om zo veel mogelijk aan te sluiten bij
bestaande governance modellen. Hierbij worden de gemeenschappelijke regelingen,
ook op het niveau van de 21 gemeenten (b.v. MRE en Brainport), gerespecteerd. Zo
wordt al naar gelang de opgave gewerkt op het schaalniveau van de 21 gemeenten, de
Peelgemeenten of een kleinere schaal. Vanuit kracht en trots voor het mooie gebied van
de Peel.
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