Raadsvoorstel

Agendapunt commissie: 9
steller

telefoonnummer

N. Beaumont
agendapunt

040-2083411
kenmerk

email

nbe@valkenswaard.nl
datum raadsvergadering

12raad00231
onderwerp

Programmabegroting SRE 2013.
aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

De begroting van het SRE 2013 ligt voor waarbij verzocht wordt om een reactie te geven. De begroting
zoals die nu voorligt is beleidsneutraal. Dit is met name omdat er tal van ontwikkelingen zijn die invloed
hebben op het toekomstige bestaan van het SRE. In de begroting worden deze ontwikkelingen goed
beschreven. Wat echter ontbreekt is een globale omschrijving van de mogelijke effecten van deze
ontwikkelingen. Deze effecten zullen in de loop van 2012 in beeld gebracht worden en op een later
tijdstip ter besluitvorming voorgelegd worden.
B.

Voorgesteld besluit

1. Instemmen met de concept Programmabegroting 2013 SRE, met inachtneming van onderstaande
aandachtspunten;
2. Dienaangaande het Dagelijks Bestuur van het SRE overeenkomstig bijgaande brief berichten.
C.

Inleiding

De programmabegroting 2013 moet in procedure gebracht worden om de wettelijke termijnen rond de
vaststelling van de begroting te halen. De Regionale Agenda 2011-2014 is het vertrekpunt geweest bij
het opstellen van de programmabegroting.
De concept-programmabegroting 2013 ligt aan de gemeenteraden voor waarbij zij een reactie kunnen
geven op de programmabegroting. De reacties van de 21 gemeenten wordt vervolgens meegenomen bij
de behandeling van de programmabegroting in de portefeuillehoudersoverleggen. De adviezen van de
raden en de portefeuillehouders wordt vervolgens meegenomen bij de behandeling van de
programmabegroting in de Regioraad.
D.

Wat willen we bereiken?

Om een adequate reactie te kunnen geven aan het DB van het SRE zijn de volgende aandachtspunten
geformuleerd:
1. Regionale agenda
Vorig jaar is door de Regioraad de nieuwe Regionale Agenda vastgesteld. De Regionale Agenda gaat uit
van de eigen kracht van de gemeente. Dit betekent dat het SRE alleen dan thema’s oppakt of belangen
behartigt als deze niet op lokaal of subregionaal niveau opgepakt kunnen worden. De
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programmabegroting 2013 is ook als zodanig opgesteld.. De taken van het SRE zijn op tal van
beleidsterreinen aangescherpt en op enkele terreinen zelfs komen te vervallen.
2. Beleidsarm
In de programmabegroting 2013 is er bewust voor gekozen om de begroting beleidsarm in te richten. Dit
heeft te maken met tal van ontwikkelingen die invloed hebben op de regionale samenwerking en de
positie van het SRE.
3. Ontwikkelingen
a) Vervallen WGR plus status
Op 2 maart 2012 heeft het Kabinet in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang bericht met
betrekking tot de afschaffing van de WGR+.
Hierbij moeten voorzieningen worden getroffen voor, in onze regio, twee wettelijke taken. De
belangrijkste is de verkeer- en vervoerstaak, die opnieuw belegd moet worden. De tweede taak betreft de
woonruimteverdeling waarbij het Kabinet aangeeft dat beleidscoördinatie op dit
terrein ook na de afschaffing van de plusstatus op het niveau van de regionale woningmarkt wenselijk
blijft. De gevolgen zullen middels een separaat voorstel aan u worden aangeboden.
b) RUD vorming
Het Rijk heeft besloten tot het vormen van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's). Duidelijk is nu dat
het landelijke pakket op het gebied van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken (VTHtaken) door de RUD's uitgevoerd moeten gaan worden. De gemeenten en de Provincie zullen hun VTHtaken in en nieuwe organisatie gaan onderbrengen. In Zuidoost-Brabant is de kans groot dat de huidige
SRE Milieudienst als basis te gebruikt zal worden voor de vorming van de RUD in deze regio. Op 1
januari 2013 moet de vorming van de RUD een feit zijn. Uitgangspunt hierbij is dat de SRE Milieudienst
geen onderdeel meer uitmaakt van het SRE per 1 januari 2013. Het ontvlechtingsproces is in volle gang.
Nu is het echter nog niet mogelijk om dit te verwerken in de begroting 2013 en zal het te zijner tijd tot
een gewijzigde begroting leiden.
c) Inhoudelijke opgave SRE
In de Regionale Agenda is opgenomen om dat wij perspectief creëren voor Brainport in het jaar 2020. Nu
gebeurt er op deze terreinen al veel. Wat ontbreekt is een gezamenlijk beeld en perspectief dat meer
richting kan geven en leiden naar adequate oplossingen en belangrijker nog een sterke positie als regio.
Zeker nu in de regio steeds meer subregionaal wordt gewerkt, is het belangrijk om een scherp regionaal
perspectief te hebben. Het werken aan deze opgave zal ook duidelijker maken wat er op regionale en
subregionale schaal moet gebeuren. Het takenpakket van het SRE komt hiermee in een volgend stadium
van ontwikkeling naar een vernieuwde samenwerking.
d) Regionale governance
Rode draad in de Regionale Agenda is de verschillende samenwerkingsverbanden, die samen zijn te
beschouwen als een flexibele netwerkstructuur, waarin (afhankelijk van thema en aard van de opgave)
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elke combinatie kan. Bezien wordt of de inrichting van de overlegstructuur nog aansluit bij de wensen en
verwachtingen.
e) Toekomstige bezuiniging
De financiële taakstelling van onze gemeente zal ook verdere gevolgen hebben voor het SRE. Politieke
heroriëntatie en herinrichting zijn nodig om een gezonde bijdrage voor de regio te bewerkstelligen.
4. Bezuinigingstaakstelling
a) Dienst SRE
Indertijd is in de begroting 2011 voor de dienst SRE een structurele bezuiniging op de inwonerbijdrage
opgenomen van ruim € 1,2 miljoen. De in het bezuinigingsplan opgenomen maatregelen zijn inmiddels
voor een groot deel geëffectueerd. In de begroting 2012 resteert nog een taakstellende bezuinigingspost
van € 385.000,-. Deze post heeft voornamelijk betrekking op bovenformatief personeel en is een direct
gevolg van de nieuwe Regionale Agenda en de herprioritering van werkzaamheden.
Door natuurlijk verloop, vacaturestop of anderszins dient vorengenoemde post te worden afgebouwd.
Uitgaande van het natuurlijk verloop van voor de recessie is met uw raad afgesproken dat het
bovenformatieve probleem nog binnen deze bestuursperiode (2011-2014) is opgelost.
Dit impliceert dat in de begroting 2013 rekening is gehouden met een verdere afbouw van de personele
taakstelling tot circa € 180.000,-.
Om de structurele afbouw van personeel te kunnen bewerkstelligen, is naar inschatting € 500.000,incidenteel nodig. Het SRE stelt voor dit te betalen uit het te verwachten rekeningresultaat 2011.
b) Regionaal Historisch Centrum (RHCe)
In de Regioraad van 16 maart 2012 is de businesscase van het Regionaal Historisch Centrum (RHCe)
vastgesteld. Hierin is een bezuinigingstaakstelling voor deze bestuursperiode opgenomen van bijna €
600.000,-. In de begroting 2013 wordt hiervan € 180.000,- gerealiseerd. Wij verwachten dat bij de
behandeling van de concept-begroting in de Regioraad van aanstaande juni meer bekend is over de
vorengeschetste ontwikkelingen. Vervolgens kan het proces in gang worden gezet om de doorwerking
voor het SRE in beeld te brengen. Het resultaat hiervan zal worden verwerkt bij de eerste
begrotingswijziging.
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5. Kansen en bedreigingen
a) Brainport als krachtige slimme regio
Brainport heeft terecht zijn status als een van de slimste regio’s ter wereld verdiend. Deze status zorgt
ervoor dat onze regio een aantrekkelijke vestigingsplek is voor (innovatieve) bedrijven en kenniswerkers.
Brainport zorgt op tal van gebieden voor een spin off voor de hele regio.
Het SRE zou vanuit de rol van behartiger van regionale belangen Brainport kunnen versterken en de
verbinding blijven zoeken met alle deelnemende gemeenten.
b) Risico’s
De grote ontwikkelingen als vorming van de RUD, wegvallen van de WGR plus status en intensievere
samenwerking op sub-regionaal niveau, zal de nodige consequenties hebben voor de rol en doelstelling
van het SRE. Deze rol zal opnieuw beschreven moeten worden. Het wegvallen van wettelijke taken en
financieringsstromen zorgt ervoor dat de organisatie van het SRE zal veranderen. Los van de vraag of de
huidige samenwerking voortgezet zal worden, is het ons inziens noodzakelijk om in de begroting 2012
een risicoparagraaf toe te voegen waarin duidelijk gemaakt wordt welke risico’s de verbonden partijen
lopen in termen van voortzetting projecten en afbouw personeelskosten bij het vervallen van de WGRplus status. Ook het ontkoppelen van de Milieudienst van het SRE als geheel zal consequenties met zich
meebrengen. De risicoparagraaf waarin deze aspecten op hoofdlijnen zijn beschreven, is niet
toegevoegd.
c) Indexatie van personeelskosten
In de begroting wordt gerekend met een indexatie op de personeelslasten. De indexatie is op vrijwel alle
onderdelen op 0% gesteld, behalve bij personeel. De loonkostenstijging bij het SRE bedraagt 3,25 %. Dit
zorgt voor een indexatie van de inwonerbijdrage van 2,33 %.
d) Herijking taken en structuur
Bij het herijken van de structuur van het SRE ligt een kans om de positie van de subregio’s prominenter
naar voren te laten komen in de (overleg)structuur van het SRE. Zoals al eerder aangegeven is het
klassieke denken vanuit stedelijk gebied en landelijk gebied doorbroken. Bij de herijking van taken zal
waarschijnlijk aansluiting gezocht worden bij de koers zoals deze is uitgezet in de Regionale Agenda.
Deze koers is vastgesteld door alle deelnemende gemeenten en sluit nauw aan bij de Toekomstvisie
Valkenswaard waarbij de relatie wordt gezocht met het stedelijk gebied en de innovatieve eigenschappen
van Brainport.
E.

Wat gaan we er voor doen?

Met inachtneming van bovengenoemde aandachtspunten de reactie van de raad kenbaar maken aan het
DB van het SRE.
F.

Financiën

Geen, de bijdrage aan het SRE is opgenomen in de gemeentelijke begroting.
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G. Vervolgstappen

n.v.t.
H. Communicatie

Voor 1 juni de reactie aan het SRE kenbaar maken.
I.

Bijlage(n)

1. Conceptbrief aan het SRE;
2. Aanbiedingsbrief SRE begroting 2013.
J.

Ter inzage liggende stukken

3. Concept Programmabegroting SRE 2013.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 17 april , nummer ….;
Gelet op de Gemeentewet;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie dd. 21 mei 2012
BESLUIT
1. Instemmen met de concept Programmabegroting 2013 SRE, met inachtneming van onderstaande
aandachtspunten;
2. Dienaangaande het Dagelijks Bestuur van het SRE overeenkomstig bijgaande brief berichten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad dd. 31 mei 2012

de griffer

de voorzitter,

mevr. drs. C. Miedema

dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen.
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