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Hierbij ontvangt u de voorlopige zienswijze van de gemeenteraad Gemert-Bakel op de
derde begrotingswijziging GR Peelgemeenten 2018 en eerste begrotingswijziging 2019.
Ten behoeve van de gemeenteraad is de zienswijze voorbereidend behandeld door de
raadscommissie Financiën en Bestuur in haar vergadering d.d. 20 november jl. . In
genoemde raadscommissievergadering participeerden alle in de raad
vertegenwoordigde fracties. Omwille van de termijn waarbinnen zienswijzen ingebracht
kunnen worden, ontvangt u de zienswijze zoals deze geldt na commissiebehandeling.
De raad zal een zienswijze definitief vaststellen in zijn vergadering d.d. 13 december
2018. Ook daarvan zult u bericht ontvangen.
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Zienswijze
In het bedrijfsplan Peelgemeenten Wmo, Jeugd en BMS is de volgende visie
uitgesproken: “Door samenwerking kunnen schaalvoordelen behaald worden en
knelpunten samen worden opgelost. Samenwerking biedt besparingspotentieel.” De GR
Peelgemeenten is inmiddels ruim anderhalf jaar operationeel en u legt een tweede
begrotingswijzing voor met daarin een relatief forse structurele uitbreiding van formatie.
Dit staat in contrast met het hiervoor genoemde besparingspotentieel.
U licht duidelijk toe dat de opbouwfase gepaard is gegaan met een bovenmatige inzet
van personeel in het bedrijfsbureau. Van de bouwfase wordt nu overgegaan naar de
beheerfase. In een beheerfase zal de werklast normaliter gaan dalen. Daarom vinden
wij een structurele formatie-uitbreiding van deze omvang nu niet aan de orde. Pas op
het moment dat de beheerfase enige tijd loopt kan daar een goed oordeel over worden
gegeven.
Voor ons staat voorop dat het inzicht en de grip op de zorgkosten verbeterd dienen te
worden. Enige structurele formatie-uitbreiding van het bedrijfsbureau hiervoor is
denkbaar maar niet in deze omvang. In het bijzonder vinden wij een vierde manager (in
combinatie met een concerncontroller) op een organisatie van ruim 60 FTE te ruim
bemeten.
Naast de structurele uitbreiding vraagt u ook incidentele uitbreiding van formatie. In uw
begeleidend schrijven staat niet toegelicht wat deze incidentele kosten exact omhelzen
maar uit nader ingewonnen informatie blijkt het hier te gaan om 0,9 FTE P&O adviseur.
Ook hier zijn wij van mening dat incidentele uitbreiding denkbaar is maar dan wel enkel
als deze een directe relatie heeft met het verbeteren van het inzicht en de grip op de
zorgkosten. Daar zien wij hier onvoldoende koppeling mee.
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Concluderend kunnen wij niet instemmen met de 1e begrotingswijzing 2019 en
verzoeken u te komen met een nieuw financieel minder ingrijpend voorstel waarbij
verbeteren van inzicht en grip op zorgkosten voorop staat. Met betrekking tot de derde
begrotingswijziging 2018 hebben wij geen opmerkingen.
Evaluatie GR Peelgemeenten
De gemeenteraad van Gemert-Bakel wil graag dat snelheid wordt gebracht in het
proces om de GR Peelgemeenten te evalueren zoals bij aanvang vastgelegd in het
reglement. Belangrijkste argumenten hiervoor zijn de behoefte aan democratische
legitimatie vanuit onze gemeenteraad, en de instemming van onze raad met de GR
Peelgemeenten en het daaraan verbonden vertrouwen dat gemaakte afspraken worden
nagekomen. Op basis van deze evaluatie kunnen keuzes gemaakt worden voor de
toekomst.
Toekomstbeeld GR Peelgemeenten
De Gemeente Gemert-Bakel wil graag samen blijven werken in de Peel onder de
condities zoals afgesproken en vastgelegd. In het bedrijfsplan en het reglement zijn
hiervoor duidelijke kaders beschreven. De gemeente Gemert-Bakel ziet de GR
Peelgemeenten als een regionale backoffice, die zo compact en efficiënt mogelijk moet
worden ingericht.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer R. Groenendal. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Met vriendelijke groet,

griffier gemeenteraad
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