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Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,
De gemeenteraad van Valkenswaard heeft in zijn vergadering van 31 mei 2012 kennis
genomen van de concept-programmabegroting SRE 2013. Wij delen u mede dat wij
instemmen met het concept. Daarbij willen wij echter de volgende kanttekening
plaatsen. De concept-programmabegroting 2013 is opgesteld op basis van vigerend
beleid. Gezien de ontwikkelingen die u schetst is deze keuze begrijpelijk. De impact van
besluitvorming omtrent de WGR-plus status en de vorming van de RUD kan dermate
groot zijn voor de organisatie en beleidsfocus van het SRE dat een discussie over het
gezamenlijk beeld en perspectief op een sterke positionering van de regio in relatie tot
de rol van het SRE gevoerd dient te worden.
In onze reactie op de programmabegroting 2012 hebben wij destijds aangegeven dat wij
de rol van subregionale samenwerking steeds groter zien worden en deze rol ook een
plek zou moeten krijgen in de structuur van het SRE. In de conceptprogrammabegroting 2013 verwijst u terecht naar het fenomeen multi-level governance.
Wij zien de voorstellen waarin de verschillende subregio’s nadrukkelijker
vertegenwoordigd zijn in de POHO’s en het DB van het SRE graag tegemoet.
De toekomstige bezuinigingen zullen niet alleen de gemeente maar ook het SRE treffen.
U geeft aan dat ombuigingen bij het SRE niet meer gerealiseerd kunnen worden via
efficiency maatregelen. Daarom hechten wij er grote waarde aan om dit jaar te
gebruiken voor de fundamentele discussie over politieke heroriëntatie en herinrichting.
De Regionale Agenda waarin gesteld wordt dat Brainport de drijvende kracht is van
deze regio ondersteunen wij. Deze nota zou een goede basis zijn om tot ene
aanscherping van de rol van het SRE te komen.

Omschrijving

In de concept programmabegroting 2013 wordt een indexering van de personeelslasten
toegepast van 3.25 %. In het licht van de bezuinigingsopgave, zou het ons bevreemden
dat aan de gemeente verbonden partijen de lonen zouden indexeren. Wij kunnen dan ook
niet zonder meer instemmen met de indexatie en vragen u een onderbouwing van de
stijgende loonkosten.
Bij de vaststelling van de begroting 2012 is destijds besloten om een taakstellende
bezuiniging van 10% van de inwonerbijdrage aan het SRE op te leggen. Uit de begroting
2013 valt op te maken dat deze bezuiniging nog niet geheel is geëffectueerd. Wij gaan er
vanuit dat de taakstelling die nog resteert, opgelost wordt binnen de begroting 2013 en
de bezuiniging van 10% op de inwonerbijdrage alsnog behaald wordt.
Tot slot willen wij ons standpunt uit een eerdere reactie herhalen, namelijk dat de
ontwikkelingen een dusdanig grote impact op het SRE kunnen hebben dat het voor de
verbonden partijen inzichtelijk moet zijn welke risico’s zij lopen. Het toevoegen van een
risicoparagraaf waarbij geanticipeerd wordt op mogelijke gevolgen van de grote
ontwikkelingen voor onze regio, zou ons inziens noodzakelijk zijn.
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