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Geachte leden van het Dagelijks bestuur MRE,
Hierbij treft u aan de zienswijze van de gemeenteraad, op de conceptbegroting MRE
2019, zoals besproken in de raadsvergadering van 31 mei 2018.
Op 20 maart 2018 heeft het Algemeen Bestuur het ambitiedocument Update MRE
vastgesteld en is gestart met de voorbereiding voor de Regionale agenda MRE. In het
kader van dit proces willen wij het volgende opmerken.
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1. In het ambitiedocument Update MRE wordt de focus gelegd op de thema’s
Economie, Mobiliteit, Transitie landelijk gebied en Energie-transitie. De overige
thema’s worden overgedragen naar de sub-regio’s. In de conceptbegroting 2019
(met meerjarenplanning tot 2021) zijn ook middelen opgenomen als budget voor
de verschillende werkplaatsen, bijvoorbeeld voor de werkplaatsen
Bedrijventerreinen en detailhandel (t/m 2021 € 47.500,- per jaar), Strategie
Ruimte (€ 37.500,- t/m 2021), Wonen (€ 32.100 in 2019 en 2021, € 157.100,- in
2020). Deze meerjarenraming voor de werkplaatsen kunnen we niet plaatsen,
gelet op voornoemd besluit van het Algemeen Bestuur. Dit betreft immers
onderwerpen die na 2018 niet langer door MRE opgepakt zullen gaan worden.
Ze zullen niet worden opgenomen in de Regionale agenda en ook over de
nieuwe Governance heeft nog geen besluitvorming plaats gevonden. Het is dus
nog zeer de vraag of de genoemde werkplaatsen op MRE schaalniveau zullen
blijven functioneren. Onze vraag is waarom zijn deze middelen opgenomen in de
begroting 2019.
2. In het vastgestelde ambitiedocument staat dat o.a. de taken bedrijventerreinen,
detailhandel, ruimte en wonen zullen worden overgedragen naar de sub-regio.
We verwachten dat er dan ook middelen mee terug gaan naar de sub-regio. En
dat de inwonerbijdrage de komende jaren dienovereenkomstig zal worden
verlaagd.
3. Er zijn dit jaar werkgroepen aan de slag gegaan voor de uitwerking van de 4
opgaven, de aanpak van de “Governance” en de uitwerking van het voorstel
overdracht naar de sub-regio. In dit kader willen we het voorstel doen om de
ambtelijke MRE capaciteit zo in te zetten dat alle sub-regio’s kunnen worden
bediend. De verdeling van de capaciteit over de 6 werkgroepen is een eerste
aanzet. Alleen indien ambtelijke MRE capaciteit sub-regionaal wordt verdeeld en
ingezet kan op dat schaalniveau uitvoering gegeven worden aan concrete
projecten, bijvoorbeeld in het Innovatiehuis de Peel. Het innovatiehuis de Peel is
op 22 januari 2018 van start gegaan als netwerkorganisatie om invulling te
geven aan sub-regionale projecten.
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4. De gemeente is geen deelnemer aan het Regionaal Historisch Centrum. We zijn
dan ook verbaasd over het feit dat we wel meebetalen aan de transitiekosten
voor het Regionaal Historisch centrum en als zodanig wel meebetalen aan de
kosten van de transitiemanager. We gaan er van uit dat dit een misverstand is
en dat een en ander zal worden hersteld.
5. De planning is dat in september 2018 de Regionale agenda zal worden
vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Op 6 juni a.s. zal een eerste conceptagenda worden voorgelegd aan het dan te installeren Algemeen Bestuur. Wij
gaan uit van een zorgvuldig proces (zorgvuldigheid boven snelheid) waarbij ook
de Taskforce Transitie Landelijk gebied wordt betrokken. Met het oog op de
inhoud van deze agenda willen wij u al vast het volgende meegeven voor de
verdieping van de opgave Transitie Landelijk gebied. Het gaat om het
ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor het buitengebied, zodat de
leefbaarheid en dynamiek op het platteland behouden kan blijven.
We gaan er van uit dat de gemeente Gemert-Bakel, als plattelandsgemeente, actief
betrokken blijft bij de inhoudelijke inbreng Transitie Landelijk gebied in de Regionale
Agenda. Mocht u dit anders zien dan verwachten we dit tijdig te vernemen.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Handtekening

Handtekening
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