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Verzonden:

Geachte heer Mak,
Hierbij zend ik u de zienswijze van de gemeenteraad Gemert-Bakel op de
ontwerpbegroting 2020 GR Peelgemeenten toe. De raad heeft deze zienswijze
vastgesteld in zijn vergadering op 22 mei 2019.
Zienswijze
De gemeenteraad spreekt zich met name uit op twee onderdelen: Ten eerste het
financiële onderdeel van de begroting en ten tweede het beleidsmatige deel van de
begroting.
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Financieel
De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft eerder aangegeven dat het opmerkelijk is dat
de GR Peelgemeenten een omvangrijke post onvoorzien hanteert 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. Voor een
uitvoeringsorganisatie moeten kosten goed voorzienbaar en te overzien zijn. Tijdens de
organisatieopbouw was duidelijk dat grotere marges noodzakelijk waren. Nu deze fase
is afgerond oordeelt de gemeenteraad van Gemert-Bakel de nu voor 2020 begrote post
onvoorzien als te hoog. Dit omdat, zoals gesteld, onvoorzien alleen nog gerelateerd kan
worden aan uitvoeringskosten. Bovendien is de post onvoorzien, in vergelijking met
andere gemeenten, onevenredig hoog.
Beleidsmatig
Enkele beleidsmatige onderwerpen worden opgevoerd op basis van de kadernota,
echter is deze kadernota nooit vastgesteld. Beleid hierop baseren lijkt dan ook niet
reëel. Ook de uitkomsten van evaluatie GR Peelgemeenten zijn niet verwerkt.
Zienswijze van de gemeenteraad Gemert-Bakel is daarom de beleidsmatige paragrafen
volledig achterwege te laten, totdat bekend is wat de uitkomsten van evaluatie zijn en
hoe deze effect nemen op de beleidsmatige onderwerpen van de GR Peelgemeenten.
Concluderend stemt de gemeenteraad van Gemert-Bakel in met de financiële
paragrafen van de ontwerpbegroting 2020, maar wil hij na evaluatie van de GR
Peelgemeenten het gesprek starten over de beleidsmatige vraagstukken en financiering
hiervan.
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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.

Hoogachtend,
Namens de gemeenteraad Gemert – Bakel
de griffier,

P.G.J.M. van Boxtel

