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Hierbij zenden wij u de zienswijze van onze Raad op de Ontwerpbegroting 2023 GR
Peelgemeenten toe. De Raad heeft deze zienswijze vastgesteld in haar vergadering van
16 juni 2022.
Zienswijze
De gemeenteraad van Gemert-Bakel stemt in met de ontwerpbegroting 2023 GR
Peelgemeenten.
Wij geven onze zienswijze bij de financiële begroting en de beleidsbegroting. De in de
ontwerpbegroting benoemde nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan het realiseren van
de doelstellingen van de koersagenda ‘Samenwerken door Samen Werken’.

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

De doorontwikkeling van de GR Peelgemeenten wordt nu vooral kwalitatief ingestoken.
Het leidt daarmee ook, constateren we nu, tot een stijging van de uitvoeringskosten. De
focus mag wat ons betreft meer liggen op het organiseren van een sobere en
doelmatige uitvoering. De koersagenda mag niet leiden tot een verdere stijging van de
uitvoeringskosten binnen de GR. De dekking voor die activiteiten moet worden
gevonden binnen de bestaande bedrijfsvoering van de GR.

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Wij worden dan ook graag geïnformeerd in hoeverre dat de formatie uitbreiding
kwaliteitsmedewerker en toezicht leidt tot een daling in de zorgkosten.

Telefoon
(0492) 378 500

Daarnaast vragen we u kritisch te blijven op een goede afstemming tussen de
ontwikkelingen binnen GR Peelgemeenten, onze lokale gemeente, Een Tien voor de
Jeugd en Peel Duurzaam Gezond. We wensen te voorkomen dat er functies dubbel
belegd worden en vragen de GR Peelgemeenten de belangen en de positie van de
lokale gemeentes te behartigen.

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

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevr. M. Meertens. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,

de voorzitter,
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