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Geachte raadsleden,
Namens het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling peelgemeenten
bieden wij u, ter zienswijze, de derde begrotingswijziging 2018 en eerste

begrotingswijziging 2019 van GR Peelgemeenten aan. Dit voorstel is behandeld in het
Dagelijks bestuur van 1 oktober 2018.
De begrotingswijziging omvat een drietal onderwerpen die in het wijzigingsvoorstel
uitgebreid worden toegelicht :

1. Overschrijding uitvoeringskosten
2. Nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten
3. Vervanging bedrijfsapplicatie
Omdat deze drie onderwerpen zowel gaan over de begroting 2018 als over de begroting
2019, wordt deze wijziging als één voorstel aangeboden. Indien u een zienswijze heeft
over een bepaald (sub)onderwerp, hoeft u dit slechts één keer aan te geven in één
zienswijze' Hiermee hopen wij een transparant en duidelijk voorstel aan u voor te kunnen
leggen.
Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 34, stelt het Dagelijks bestuur de
begrotingswijziging op. Voordat deze door het Algemeen bestuur wordt vastgesteld,
wordt de begrotingswijziging voor de periode van minimaal acht weken voorgelegd aan
de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden worden
zodoende in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op de begrotingswijziging kenbaar
te maken.

In verband met tijdige verwerking van uw zienswijzen, verzoeken wij u voor 4 december
2018 uw zienswijze te geven over de derde begrotingswijziging 2018 en eerste
begrotingswijziging 20t9. Uw reactie wordt, in het kader van de vaststelling van de
wijzigingen, behandeld in het Algemeen bestuur van 17 december 2018. Wij begrijpen
dat de periode van B weken mogelijk niet voor alle gemeenten haalbaar is.
Vanwege het feit dat de derde begrotingswijziging 2018 voor het einde van het

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

jaar moet zijn vastgesteld, is er geen optie om deze periode te verlengen. Wij vragen om
uw begrip hiervoor.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groet,

ijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling peelgemeenten,
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