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Aan de raad
Inleiding
Op 24 maart 2022 is door de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten de
ontwerpbegroting 2023 aangeboden. Deze is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
Dagelijks Bestuur (DB) van de GR Peelgemeenten. Deze ontwerpbegroting 2023 GR
Peelgemeenten wordt voor zienswijze voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.
Er is een zienswijze opgesteld waarin wordt voorgesteld in te stemmen met de ontwerpbegroting
2023.
Beslispunten
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van GR Peelgemeenten;
2. Bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van GR Peelgemeenten vast
te stellen;
3. De financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2023 en de gemeentelijke
begroting 2023
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 2 juni 2022.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in: n.v.t.
Begroting 2022 GR Peelgemeenten (20 april 2021)
Zienswijze eerste begrotingswijziging 2022 GR Peelgemeenten (12 mei 2022)
Kadernota 2023 GR Peelgemeenten (postlijst 17 februari 2022)

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Beoogd effect
Een efficiënte en effectieve Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten.
Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
1.1 In de ontwerpbegroting 2023 van de GR Peelgemeenten is uitwerking gegeven aan de
Kadernota 2023.
Op deze manier bouwt de ontwerpbegroting voort op de ontwikkelingen die in 2021 zijn
gestart met de koersagenda ‘Samenwerken door Samen Werken’. Daarbij is het streven dat
zorgkosten meer controleerbaar worden en de beschikbare capaciteit van de regionale
organisatie GR Peelgemeenten en die van de vijf lokale gemeenten efficiënt en effectief
worden benut. De GR Peelgemeenten heeft in februari een raadsbijeenkomst gehouden
waarin de Kadernota 2023 is toegelicht.
1.2 De begroting draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van de koersagenda
‘Samenwerken door Samen Werken’.
Om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen, zijn de volgende zaken in de begroting
opgenomen:
- nieuwe kostprijssystematiek;
Met een nieuwe kostprijssystematiek kan de GR Peelgemeenten flexibeler inspelen om
verzoeken om plustaken.
- opslag van 3% op de overhead voor het doorontwikkelen van mensen en systemen;
De opslag van 3% op de overhead geeft de GR Peelgemeenten de financiële ruimte om de
gewenste ontwikkelingen in de ontwerpbegroting in de volle breedte en in aansluiting op de
koersagenda uit te voeren.
- uitbreiding van de formatie een 1 fte kwaliteitsmedewerker met 1 fte en 1,17 fte
toezichthouder.
Door de formatie kwaliteitsmedewerker uit te breiden en de functie toezichthouder te
introduceren werkt de GR aan het meer controleerbaar maken van de zorgkosten. De
verwachting is dan ook dat de bijbehorende kosten zich zullen terugverdienen door een
daling van de zorgkosten.
1.3 In de ontwerpbegroting 2023 van de GR Peelgemeenten zijn de structureel doorlopende
financiële effecten van de 1e begrotingswijziging 2022 opgenomen.
Het gaat hierbij om:
- de deelname van de GR Peelgemeenten in de stichting Bizob;
- formatie-uitbreiding kwaliteitsmedewerker met 1 fte;
Daarmee krijgen we een vollediger financieel beeld en de gevolgen voor de gemeentelijke
begroting dan dat we kregen met de kadernota.
2.1 Volgens procedure krijgt u de mogelijkheid een zienswijze te geven op de
ontwerpbegroting.
Omdat de genoemde zaken die om een aanvullende financiële bijdrage vragen, bijdragen aan
de doelstellingen aan de doelstellingen van de koersagenda ‘Samen werken door Samen
Werken’ kan de ontwerpbegroting rekenen op een positieve zienswijze.
Geadviseerd wordt om in de zienswijze de Peel te vragen om kritisch te blijven op de rol van
individuele gemeenten bij de regiovisie ‘Peel duurzaam gezond’: De GR
Peelgemeenten vervult de rol van voorzitter van de regionale stuurgroep Peel duurzaam
gezond en vertegenwoordigt daarmee de vijf Peelgemeenten. Het verzoek aan de GR
Peelgemeenten is om in de stuurgroep geen toezeggingen te doen over zaken die lokaal
uitgewerkt moeten worden zonder dat de gemeenten daarover bevraagd zijn.
Kanttekeningen
1.1 De Begroting 2023 kan niet binnen de gemeentelijke begroting worden uitgevoerd.
Zie onder het kopje financiën voor een financiële toelichting. Het gevolg van de (financiële)
uitbreiding van GR Peelgemeenten is dat er minder financiële middelen resteren om lokaal in
te zetten.

Vervallen “oude” regelgeving
--

Financiën
Het voorgestelde besluit kan niet binnen de gemeentelijke begroting worden uitgevoerd. De
gevolgen voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zijn als volgt:

De gevraagde bijstelling zal opgenomen worden in de gemeentelijke Kadernota 2023 en
verwerkt worden in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 op FCL Peelgemeenten
uitvoeringskosten 6671101/42443.
De uitgangspunten waarop de ontwerpbegroting 2023 is opgesteld en de inwonersbijdrage is
berekend zijn:
- Basis is begroting 2022 inclusief 1e wijziging 2022*;
- Indexering op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV);
- Uitwerking is gegeven aan de kostprijssystematiek;
- Uitbreiding met nogmaals 1,0 fte kwaliteitsmedewerker en 1,17 fte toezichthouder zorg
- Aantal inwoners 31.047 per 1-1-2022 (25,17%)

Totale begroting GR Peelgemeenten 2023

Bijdrage per gemeente

Bijdrage

Uitvoering
Na vaststelling wordt de ondertekende zienswijze verstuurd naar het bestuur van de GR
Peelgemeenten.
Bijlagen
1. Zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 GR Peelgemeenten
2. Ontwerpbegroting 2023 GR Peelgemeenten

Ter inzage gelegde stukken
n.v.t.

Gemert, 17 mei 2022
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