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Geacht Algemeen Bestuur van de MRE,
Op 14 maart 2019 hebben wij van u de concept Programmabegroting 2020
Metropoolregio Eindhoven ontvangen. U stelt ons in de gelegenheid om een zienswijze
te geven op deze concept begroting. Van deze gelegenheid maken wij graag gebruik.
Wij hebben onze zienswijze in deze brief opgenomen.
Concept Programmabegroting 2020 MRE
Ten aanzien van de concept Programmabegroting 2020 MRE hebben wij de volgende
zienswijze welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 22 mei 2019:
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Financiële doorvertaling samenwerkingsakkoord in de concept Programmabegroting
2020 Metropoolregio Eindhoven
Wij kunnen ons vinden in de door u voorgestelde aanpak ten aanzien van de financiële
doorvertaling van het Werkprogramma 2020. Wij begrijpen dat het op dit moment erg
lastig is om de begroting aan te passen, omdat de voorgestelde aanpak nieuw is. Het
Werkprogramma 2020 moet nog worden opgesteld. Met het werkprogramma van 2019
is nog onvoldoende ervaring opgedaan om nu al conclusies te kunnen trekken.
De primaire begroting 2020 betreft dan ook een technische begroting, waarin slechts de
uitgangspunten zijn toegepast zoals deze zijn vastgesteld in de Kadernota op 12
december 2018. Op basis van de ervaring in 2019 wordt de definitieve omvang van de
begroting en de organisatie bepaald in het Werkprogramma 2020. Dit zal dan leiden tot
een aangepaste begroting 2020.
Wij zien de aangepaste begroting 2020 in het najaar van 2019 met belangstelling
tegemoet. Dat is ook het moment waarop wij inhoudelijk willen reageren op de financiële
doorvertaling van het Samenwerkingsakkoord. Wij roepen u op te werken naar een
verlaging van de inwonerbijdrage zodat lokaal middelen beschikbaar komen om de
thema’s op te pakken die op subregionaal niveau uitgevoerd moeten gaan worden. Wij
roepen u dan ook op om ‘sober’ te begroten.
Wij zien uw reactie op onze zienswijze met belangstelling tegemoet.

pagina 2 van 2

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Elice Steijaert. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
namens de gemeenteraad van Gemert-Bakel,
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