gemeenten
Postbus 3
5750 AA Deurne

T 088 501 33 00
E info@peelgemeenten.nl

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

IBAN: NL31 BNGH0285 1708 72
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Uw brief d.d.:

Deurne, 19 maart 2019
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2020 Peelgemeenten

Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u ter zienswijze de ontwerpbegroting 2O2O van Peelgemeenten, inclusief
meerjarenraming 2O2O-2O23. Dit stuk is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten.

Samenvatting ontwerpbegroting 2O2O
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten. De
begroting heeft normaliter tot doel om vast te stellen wat we als organisatie willen bereiken,
wat we daarvoor gaan doen en wat dit mag kosten. De ontwerpbegroting 2020 wijkt hier
enigszins van af omdat ten tijde van vaststelling van de ontwerpbegroting het evaluatietraject
over de samenwerking binnen de GR Peelgemeenten nog lopende is. In afwachting van de
uitkomsten uit deze evaluatie wordt u een beleidsarme ontwerpbegroting 2O2O aangeboden.
Dit houdt in dat de ontwerpbegroting 2O2O is gebaseerd op de laatst vastgestelde begroting,
de 1e begrotingswijziging 2019. Ten opzichte van deze begroting is enkel de indexering in de
ontwerpbegroting 2020 doorgevoerd conform de Kadernota 2O2O. De in de Kadernota
genoemde financiële bedrijfsvoering-effecten zijn dus niet verwerkt. Ook zijn de structurele
effecten (zoals bijvoorbeeld de hogere huisvestingskosten en communicatiekosten) van de 2e
begrotingswijziging 2019 niet verwerkt,
Zodra de evaluatie van de GR Peelgemeenten is afgerond, het besluitvormingstraject volledig
is doorlopen en de (financiële) consequenties bekend zijn, wordt een 1e begrotingswijziging
2020 voorbereid waarin de consequenties van de evaluatie én de structurele effecten van de 2e
begrotingswijziging 2019 worden verwerkt.
Deze 1e begrotingswijziging 2020 wordt te zijner tijd, conform het reguliere proces, in ontwerp
voorgelegd aan de gemeenteraden voor zienswijze waarna het Algemeen bestuur de
begrotingswijziging definitief vaststelt.

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

Zienswijze ontwerpbegroting 2O2O
Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 34, stelt het Dagelijks bestuur de
ontwerpbegroting 2O2O op. Deze wordt minimaal acht weken voordat deze wordt vastgesteld
door het Algemeen bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden, zodat zij
daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken.

Wij verzoeken u vóór 1 juni 2019 uw zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2020.
Indien gewenst, is het mogelijk dat een ambtelijke vertegenwoordiging van Peelgemeenten
aanwezig is bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2O2O in uw raadscommissie. Er kan
dan een toelichting worden gegeven op de begroting en/of het proces en vragen kunnen dan
direct worden afgehandeld. U kunt hiervoor een mail sturen naar de algemeen directeur van de
GR Peelgemeenten via het e-mailadres: Nawelle.Sabir@peelgemeenten.nl. Het verzoek is om
dit tijdig aan te geven zodat dit ook ingepland kan worden in de agenda.
Uw reactie wordt in het kader van de vaststelling van de begroting 2020 behandeld in het
Algemeen Bestuur van 1 juli 2019. Hierna wordt u, zoals gebruikelijk, geïnformeerd over het
definitieve besluit.
Met vriendelijke groet,
Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten,
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