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Geachte raad,

Hierbij treft u de concept-Programmabegroting 2012 aan van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
(SRE). Het betreft de tweede begroting in de bestuurperiode 2010-2014. Dit concept moet nu in procedure
genomen worden om te kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen rond de vaststelling van de begroting.
Bij het opstellen van deze begroting hebben wij rekening gehouden met de Regionale Agenda en met de
bezuinigingstaakstelling zoals u die ons heeft opgelegd. Daarnaast is de nota 'Financiële uitgangspunten
SRE-begroting 2012' gehanteerd, zoals vastgesteld in de Regioraad van 16 december 2010.
Voor de begroting is de Regionale Agenda het vertrekpunt. Hierbij lopen wij noodgedwongen vooruit op de
definitieve besluitvorming die in juni is gepland, gelijktijdig met de vaststelling van deze begroting. Op een
aantal thema's van de Regionale Agenda moet bovendien nog nadere detaillering en besluitvorming
plaatsvinden. Dit neemt niet weg dat wij alle maatregelen, die in de Regionale Agenda zijn opgenomen,
hebben trachten te vertalen in deze begroting. Daarbij is aangesloten bij hoofdstuk 6 van de Regionale
Agenda, waarin voorstellen staan om de inzet van het SRE op een aantal domeinen neerwaarts bij te
stellen.
In de inleiding van de begroting zijn de bezuinigingen expliciet benoemd. De opdracht van de
21 deelnemende gemeenten is om de 10% bezuiniging op de inwonerbijdrage ingaande 1 januari 2012
volledig structureel te realiseren. In totaal gaat het hierbij om een structurele bezuiniging van € 1.229.001
ten opzichte van 2010. In de begroting 2011 zijn reeds een aantal maatregelen getroffen en in de nu
voorliggende concept-begroting 2012 is de volledige bezuiniging structureel verwerkt.
Deze structurele bezuinigingen op het SRE betekenen uiteindelijk een forse reductie van de personele
formatie.
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In de begroting 2012 zijn de regionale taken opgenomen zoals verwoord in de Regionale Agenda. Bij de
opstelling van de begroting was de bezuinigingsopgave kaderstellend. Dit heeft geresulteerd in een aantal
besparingen als gevolg van het afnemen van regionale inzet en het toepassen van het profijtbeginsel. In de
begroting 2012 zijn mogelijk nu nog taken opgenomen die op subregionaal niveau kunnen worden
uitgevoerd. Bij een verdere verschuiving van regionaal naar subregionaal niveau is het uitgangspunt dat de
financiën de taak volgen. Over de praktische en financiële consequenties is echter nog nadere afstemming
nodig met de deelnemende gemeenten. Als voorbeeld noemen wij de discussie die nu loopt over Toerisme
en Recreatie en over Zorg.
De stuurgroep 'bezuiniging bestuursperiode 2010-2014' heeft voorgaande dan ook terecht opgemerkt.
Er wordt nu een proces in gang gezet om over het vorengaande helderheid te verkrijgen. De stuurgroep
heeft dit ook uitdrukkelijk in zijn advies aangegeven. Verder heeft de stuurgroep een positief advies
uitgebracht over de gedane bezuinigingsvoorstellen.
Wij streven er naar om in het werkprogramma 2012 helderheid te verschaffen over verdere verschuivingen
van regionaal naar subregionaal niveau en de financiële consequenties hiervan. Op basis van dit
werkprogramma wordt een aangepaste meerjarenbegroting gemaakt. Een eerste bespreking voorzien wij
reeds in de portefeuillehoudersoverleggen van 15 juni aanstaande. Het totale proces willen wij uiterlijk in
september afronden.
Wij verzoeken u vóór 1 juni 2011 te reageren op de concept Programmabegroting SRE 2012. Zodat uw
reactie kan worden meegenomen bij de behandeling van de begroting in de portefeuillehoudersoverleggen
van juni.
Uw reactie wordt samen met die van de portefeuillehouders in het kader van de vaststelling van de
begroting 2012 behandeld in de Regioraad van 30 juni 2021.
Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur
van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven,
de voorzitter,

R. van Gijzel.
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