24 maart 2020
Betreft: Commissie Financiën en Bestuur - Agenda punt 6 1e financiële rapportage 2020
Geacht College,
Voorstel is om de onderwerpen voor de verschillende commissievergaderingen schriftelijk te
behandelen. Onderstaand de bijdrage van de VVD voor agendapunt 6 1e financiële
rapportage 2020.
De provincie Brabant heeft de wettelijke taak om financieel toezicht te houden op onze
gemeente. Jaarlijks dient de gemeente Gemert-Bakel haar begroting dan ook vóór 15
november ter toetsing aan de provincie Brabant voor te leggen.
Op 5 december 2019 heeft de provincie Noord Brabant de toezichtbevindingen vanuit
financieel toezicht met de raad van Gemert Bakel per brief gedeeld. De provincie Noord
Brabant stelt dat de begroting 2020 niet structureel en reëel in evenwicht is en heeft in de
brief van 5 december 2019 een aantal aandachtspunten benoemd. Wij krijgen voor 2020
m.b.t. onze financiën een oranje kaart
De brief van de provincie is in de raadsvergadering van 30 januari op de postlijst voor de
raad opgenomen. Voorstel m.b.t. de procedure van afhandeling raad staat als volgt
beschreven:
Kennisnemen en in handen stellen college opdat hij de raad periodiek actueel informeert,
extra mbt de specifieke toezichtsbevindingen, bij de tussentijdse rapportages
De VVD herkent zich in de zorgen van de provincie Noord-Brabant. De raad heeft in de
afhandeling van deze brief aangegeven bij de tussentijdse rapportages actueel extra
geïnformeerd wenst te worden.
De 1e financiële rapportage 2020 is het eerste moment dat de raad zou mogen verwachten
dat u uitvoering zou geven aan deze wenst van de raad en u als college de raad actueel zou
informeren met betrekking de extra specifieke toezichtsbevindingen vanuit de provincie.

In de 1e financiële rapportage 2020 wordt de raad over dit onderwerp op geen enkele wijze
geïnformeerd. Wij vinden die niet alleen heel jammer, maar het maakt voor de VVD tevens
duidelijk dat het college weinig urgentie voelt voor de zorgen van de provincie en dat het
college ook geen urgentie voelt de raad te informeren over dit onderwerp.
Een andere conclusie zou kunnen zijn dat dit onderwerp volledig de aandacht van het
college ontschoten is. In alle gevallen vindt de VVD het in ieder geval bijzonder kwalijk dat
het college haar taak op dit vlak verzuimd.
Is het college op de hoogte dat de raad via de tussentijdse rapportages op de hoogte gesteld
wenst te worden over de actuele situatie met betrekking de extra specifieke
toezichtsbevindingen van de provincie?
Zo ja? Waarom is deze informatie niet meegenomen in de 1e financiële rapportage?
Zo nee? Graag uitleg.
De VVD wil alsnog door het college actueel geïnformeerd worden met betrekking de extra
specifieke toezichtsbevindingen van de provincie. Wij verzoeken u deze informatie zo
spoedig mogelijk met ons te delen.
Met betrekking tot de besparing van 480K euro in het Sociaal Domein 2020 ontvangen wij
graag een duidelijke analyse zodat duidelijk wordt in hoeverre deze besparing daadwerkelijk
gerealiseerd zal worden in 2020.
Wij zien uw reactie gaarne tegemoet en danken u bij voorbaat voor uw inzet.
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