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Geacht Algemeen Bestuur van het MRE,
Op 4 september 2019 gaf u de concepten van het Werkprogramma 2020 en de
begrotingswijziging 2020 van het MRE vrij aan de 21 gemeenten in de regio. Deze
hebben wij op 18 september 2019 ontvangen. U stelt ons in de gelegenheid om een
zienswijze te geven op beide documenten. Van deze gelegenheid maken wij graag
gebruik. Wij hebben onze zienswijze op beide documenten in één brief opgenomen.
Werkprogramma 2020 MRE
Ten aanzien van het concept Werkprogramma 2020 MRE hebben wij de volgende
opmerkingen en suggesties:

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert
Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert
Telefoon
(0492) 378 500
E-mailadres
gemeente@gemertbakel.nl
Internet
www.gemert-bakel.nl
Twitter
@gemGemertBakel
Bankrekening
NL83 BNGH
0285 0027 08
BIC
BNGH NL2G
Kvk-nummer
50371746
BTW-nummer
8055.16.712B.03

Regionale samenwerking
Wij zijn positief over de wijze waarop het werkprogramma voor 2020 tot stand is
gekomen. Het is een product van de 21 gemeenten geworden doordat input is
opgehaald via de portefeuillehouders en het programma gezamenlijk is
opgesteld.Tijdens de metropoolconferentie zijn collegeleden, raads- en commissieleden
actief geïnformeerd over de inhoud van werkprogramma Er is ook kritisch gekeken naar
de capaciteit voor het werkprogramma. De ambitie is echter hoog en er komen
verschillende opgaven op ons af die we regionaal gaan oppakken. We begrijpen dat dit
vraagt om het slim inzetten van middelen en het bundelen van krachten.
Thema’s en raakvlakken
In het samenwerkingsakkoord 2019-2022 is gekozen voor focus op vier inhoudelijke
opgaven: Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied. In onze
zienswijze op het werkprogramma 2019 hebben wij aangegeven dat we de
verduurzamingsopgave misten. Deze is in het werkprogramma 2020 wél opgenomen,
niet alleen in de thema’s, maar ook in de missie. De thema’s hebben raakvlakken die in
het werkprogramma expliciet benoemd worden, wij vinden het belangrijk dat deze
raakvlakken bij de verdere uitwerking van de opgaven in de praktijk gebracht worden.
Het gaat bijvoorbeeld bij de Regionale Energie Strategie (RES) niet alleen om het
opstellen van de strategie, maar ook om de meekoppelkansen in de andere opgaven:
economie, mobiliteit en transitie landelijk gebied. Het onderwerp kringlooplandbouw zien
wij als kans voor de regio én voor Gemert-Bakel. Dit onderwerp sluit ook aan bij het
belang dat wij hechten aan duurzaamheid. De inzet van het stimuleringsfonds en de
doorontwikkeling van dit fonds biedt de mogelijkheden om innovaties en economische
ontwikkeling rechtstreeks aan te jagen. Ook daarin zitten raakvlakken met de andere
thema’s waardoor werk met werk gemaakt kan worden.
Inzet van gemeenten
Gemeentelijke inzet in de samenwerking, zowel bestuurlijk als ambtelijk, moet redelijk
zijn en niet ten koste gaan van het realiseren van lokale ambities. Dit hebben wij ook
benoemd in onze zienswijze in het werkprogramma 2019. Kleine gemeenten hebben
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vaak een relatief klein aantal portefeuillehouders en een beperkt aantal ambtenaren.
Desondanks zijn zij volwaardig deelnemer aan de samenwerking en leveren zij graag
naar vermogen hun bijdrage. Hierin moet worden gezocht naar de juiste balans en dit
vraagt soms om keuzes: ‘waar doen we wel actief aan mee, waar doen we minder actief
aan mee’. In het werkprogramma 2020 is duidelijk aangegeven hoeveel inzet van de
gemeenten gevraagd wordt. Wij roepen u op om hierop te sturen zodat we samen de
ambities ook waar kunnen maken.
Financiële doorvertaling werkprogramma 2020 – begrotingswijziging 2020
Wij kunnen ons vinden in de door u uitgevoerde aanpak ten aanzien van de financiële
doorvertaling van het Werkprogramma 2020. In de voorgenomen begrotingswijziging is
sprake van een structurele afname in de formatie. Deze bezuiniging wordt ingezet als
structurele bekostiging voor de regionale werkbudgetten omdat dit een omissie was in
de begroting. Daarmee leidt deze niet tot een structurele bijstelling van de
inwonerbijdrage. Ten aanzien van het begrotingsjaar 2020 hebben wij u opgeroepen om
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. Ondanks deze oproep tot een sobere begroting begrijpen wij de keuze voor het
herstellen van de omissie in de begroting. Daarnaast zien wij dat de ambities hoog zijn
en er belangrijke opgaven op ons afkomen. We begrijpen dat het niet wenselijk is om
daarop in te leveren en kunnen daarmee instemmen. Niettemin zijn wij van mening dat
een goede onderbouwing van de benodigde capaciteit ontbreekt en roepen wij u op om
een evaluatie te houden op inzet van capaciteit en middelen over het jaar 2020.
We waarderen het dat u zich inzet voor het beschikbaar krijgen van middelen bij
partners zoals provincie en Rijk om op die wijze de grote opgaven voor elkaar te krijgen.
Meerjarenfinanciering Brainport Development
De regio excellereert, mede door de wijze waarop Brainport Development uitvoering
geeft aan de economische strategie van de regio. In 2020 moet besluitvorming
plaatsvinden over de meerjarenfinanciering 2021-2025. Wij verzoeken u om tijdig het
proces hiervoor in gang te zetten en aandacht te hebben voor de wijze waarop de hele
regio van het succes van Brainport profiteert.
Conclusie
De gemeente Gemert-Bakel stemt in met het concept Werkprogramma 2020 en de
voorgenomen begrotingswijziging 2020. Wij gaan graag samen aan de slag om onze
gezamenlijke ambities waar te maken!
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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