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Hierbij zenden wij u de zienswijze van onze Raad op de tweede begrotingswijziging GR
Peelgemeenten 2019 toe. De Raad heeft deze zienswijze vastgesteld in haar
vergadering van 22 mei 2019.
Zienswijze
De begroting wordt nu incidenteel bijgesteld uit het overschot van 2018 maar een
belangrijk deel van deze kosten is structureel.
De structurele component wordt nu nog niet doorgevoerd maar opgehangen aan de
evaluatie. Dat is naar het idee van de raad juist, maar het heeft wel iets weg van een
voorbeslissing. Dat zou een derde aanzienlijke wijziging betekenen op korte termijn. De
raad is huiverig voor nog een begrotingswijziging.
Voor een belangrijk deel lijken de wijzigingen onvermijdelijk en voor een deel zijn
mogelijk nog keuzes te maken. Hierbij denkt de raad vooral aan de structurele
advieskosten zoals aangegeven door de GR Peelgemeenten.
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Daarnaast heeft de GR Peelgemeenten een omvangrijke post onvoorzien van € 107.200
op een relatief kleine begroting. Na 3 jaar en steeds verder opvoeren van de begroting
stellen wij vraagtekens bij de omvang van deze post voor 2020 en verder.
Concluderend stemt de gemeenteraad van Gemert-Bakel in met de tweede
begrotingswijziging 2019 maar zij blijft kritisch op wederom een forse (mogelijke)
structurele wijziging van de begroting na twee recente andere wijzigingen.
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.
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