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SRE Programmabegroting en Regionale Agenda 2011-2014.

Elke vier jaar wordt een Regionale Agenda opgesteld om de koers voor regionale samenwerking te
herijken. Daarbij wordt consensus bereikt over welke onderwerpen een speerpunt vormen voor regionale
samenwerking en welke juist niet. De Regionale Agenda voor de jaren 2011-2014 is in concept gereed en
ligt voor ter besluitvorming. Daarnaast ligt de Programmabegroting van het SRE aan u voor. Daarin
wordt de focus voor 2012 vastgelegd. De nieuwe regionale agenda en de taakstellende bezuiniging
hebbend e kaders gevormd voor de begroting 2012.

1. Instemmen met de concept Programmabegroting 2010 SRE, met inachtneming van onderstaande
aandachtspunten;
2. Dienaangaande het Dagelijks Bestuur van het SRE overeenkomstig bijgaande brief berichten.

Regionale agenda
Het SRE, bestaande uit 21 deelnemende gemeenten, werkt voor tal van onderwerpen als verlengd lokaal
bestuur met als doel een efficiëntere samenwerking te creëren.
Om binnen dat scala aan onderwerpen te bepalen waar het SRE zich voor een langere periode op gaat
focussen, wordt elke vier jaar een Regionale Agenda opgesteld. Daarbij wordt op basis van een
gezamenlijke missie, visie en strategie voor een periode van vier jaar invulling gegeven aan de wettelijke
taken en de taken waar de 21 gemeenten vrijwillig participeren.
De huidige Regionale Agenda liep in principe af in 2010. Het ontwerp van de nieuwe Regionale Agenda
2011-2014 ligt nu voor aan de gemeentebesturen ter instemming.
Programmabegroting 2012
De programmabegroting 2012 moet in procedure gebracht worden om de wettelijke termijnen rond de
vaststelling van de begroting te halen. Het huidige concept van de nieuwe Regionale Agenda is het
vertrekpunt geweest bij het opstellen van de programmabegroting. De programmabegroting ligt
noodgedwongen tegelijkertijd voor ter besluitvorming in de Regioraad van juni 2011.
De concept-programmabegroting ligt, net als de concept Regionale Agenda, aan de gemeenteraden voor
ter instemming.

1 Regionale Agenda
1.1 Proces tot dusver
In 2010 heeft het SRE debatavonden gehouden waarbij college- en raadsleden konden discussiëren over
de koers en ambitie van de samenwerking van de 21 gemeenten in de regio. Daarnaast zijn in januari
2011 individuele gesprekken gevoerd met de colleges van de 21 gemeenten. Op 23 februari van dit jaar
heeft een conferentie plaatsgevonden met raadsleden en collegeleden. De verslagen hiervan zijn in te
zien op de website van het SRE en zijn bijgevoegd als bijlage bij dit voorstel.
1.2 Relevante ontwikkelingen
1.2.1 Brainport
Brainport is als een van de drie mainports aangewezen als technologische topregio. Het rijk heeft
Brainport opgedragen om haar positie op nationaal, Europees en wereldniveau te versterken. Hieraan
zijn ook diverse geldstromen gekoppeld om ontwikkelingen mogelijk te maken. De agenda Brainport
2020 is daarbij leidend. Bij het opstellen van de nieuwe Regionale Agenda is de ontwikkeling van
Brainport en de verbindingen binnen Brainport tussen de economische drijfveer en de relatie met
leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit centraal gesteld.
1.2.2 Het subsidiariteitsbeginsel
Het subsidiariteitsbeginsel is een organisatiewijze of regel in taakverdeling tussen de centrale overheid
en decentrale overheden. Het houdt in algemene zin in dat hogere instanties niet iets moeten doen wat
door lagere instanties kan worden afgehandeld. Vanuit dit gedachtegoed hevelt de centrale overheid
steeds meer taken over naar gemeenten. Gemeenten kijken vervolgens of zij zelf voldoende uitgerust zijn
om de taak uit te voeren of dat een vorm van samenwerking hiervoor noodzakelijk blijkt. Deze
samenwerking kan plaatsvinden op de schaal van de 21 SRE gemeenten. In de praktijk blijkt echter dat
ook diverse subregionale samenwerkingsvormen in het leven geroepen zijn die een betere schaalgrootte
hebben voor het uitvoeren van diverse taken. Voorbeeld daarvan is de samenwerking binnen de
kempengemeente, de A2-gemeenten en de verkenning van de intergemeentelijke samenwerking.
De nieuwe Regionale Agenda laat het subsidiariteitsbeginsel leidend zijn. Dit houdt in dat het SRE de
eigen kracht van de gemeenten als uitgangspunt neemt. Het SRE gaat alleen aan de slag met regionale
thema’s die op het schaalniveau van de 21 gemeenten opgepakt dienen te worden.
1.2.3 De toekomstvisie
Uit de sessies met college en raad lijkt het volgende beeld over de toekomst geschetst te kunnen worden
zonder dat daar op dit moment al consequenties aan verbonden kunnen worden.
De keuze voor de visie ‘AMBITIE EN KWALITEIT’ houdt in dat Valkenswaard zich inspant om
vergrijzing en ontgroening het hoofd te bieden (stabiel houden is al een behoorlijke ambitie), een
aantrekkelijk dorp te blijven waar sociale cohesie een groot goed is en een centrumgemeente te zijn voor
de directe omgeving (we gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit). Valkenswaard gaat voor
kwalitatieve werkgelegenheid (kenniseconomie, zorgeconomie en vrijetijdseconomie) door dit zelf te
creëren danwel door het dichterbij halen van economische centra door goede mobiliteitsvoorzieningen te
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realiseren. Door te investeren in de toekomst houdt Valkenswaard het eigen voorzieningenniveau op
peil.
Dit toekomstbeeld sluit nauw aan bij het eerder beschreven subsidiariteitsbeginsel. Valkenswaard heeft
een eigen kracht en dynamiek, maar beseft dat zij deze kracht alleen kan behouden/versterken door te
participeren in het grotere geheel van Brainport. Vanuit die optiek sluit de richting uit de toekomstvisie
goed aan bij de concept Regionale Agenda 2011-2014.
1.3 De verbinding met de nieuwe Regionale Agenda
De nieuwe regionale Agenda legt erg de nadruk op Brainport. Deze focus is goed, omdat Brainport de
drijvende motor is achter deze regio. Brainport kan ervoor zorgen dat hoogopgeleide mensen zich willen
vestigen binnen de regio Eindhoven, dus ook in Valkenswaard.
Daarnaast gaat de samenwerking voortaan uit van de passende schaal. Is samenwerking op een ander
niveau dan het SRE wenselijker, dan wordt daar binnen de Regionale Agenda ruimte voor geboden.
Het thema Economie blijft het belangrijkste onderwerp dat in regionaal verband opgepakt dient te
worden. Daaraan kunnen secundair andere thema’s aan gekoppeld worden als bijvoorbeeld wonen en
infrastructuur, recreatie en toerisme, enz.
De richting van de Regionale Agenda biedt voldoende ruimte om kansen te ontwikkelen voor de centrale
thema’s voor Valkenswaard voor de komende vier jaar.
1.4 Aandachtspunten
Ook al biedt de Regionale Agenda 2011-2014 voldoende ruimte om kansen op Valkenswaardse schaal te
realiseren, zijn wij van mening dat het subsidiariteitsbeginsel op subregionaal niveau meer doorvertaald
moet worden naar de Regionale Agenda. Binnen de Brainport regio liggen tal van subregio’s als de Peel,
de Kempen en de intergemeentelijke regio ten zuiden van Eindhoven waar Valkenswaard centraal in
gelegen is. De unieke kenmerken en het profiel van die streken kunnen Brainport in kwalitatieve zin
ondersteunen en aantrekkelijker maken. Vanuit Valkenswaard geredeneerd zou vanuit ruimtelijke
kwaliteit meer gedacht mogen worden vanuit die streekprofielen. Het voordeel daarbij is dat het
klassieke denken vanuit stedelijk gebied en landelijk gebied daarmee doorbroken wordt.
2 Programmabegroting
De Programmabegroting ligt aan u voor, omdat het vaststellen van de begroting gebonden is aan
wettelijke termijnen. In de meest wenselijke situatie wordt eerst in regionaal verband overeenstemming
bereikt over de Regionale Agenda. Pas daarna zou de Programmabegroting besproken dienen te worden.
Vanwege de wettelijke termijnen liggen de stukken dus tegelijkertijd voor ter bespreking.
Bij het opstellen van de begroting is de nieuwe Regionale Agenda zoals deze nu voorligt als vertrekpunt
genomen. Daarnaast is de nota “Financiële uitgangspunten SRE-begroting 2012 gehanteerd die door de
Regioraad op 16 december 2010 is vastgesteld. Tot slot is de bezuinigingstaakstelling van 10%
structureel verwerkt in de programma’s van de begroting.
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2.1 Bezuinigingstaakstelling
In de begroting 2012 zijn de taken opgenomen zoals verwoord in de nieuwe Regionale Agenda. Het
kader voor de invulling van de taken wordt gevormd door de bezuinigingstaakstelling. In 2011 is de
bezuinigingstaakstelling van 10% gerealiseerd door efficiency winst en een deel inzet van incidentele
ruimte (reserves). Deze incidentele ruimte moest in 2012 structureel gedekt worden in de begroting.
Daarvoor moest binnen de programma’s keuzes gemaakt worden die een besparing oplevert van €
550.000,-. In het dekkingsplan bij de begroting 2012 staat aangegeven op welke wijze de structurele
bezuiniging vormgegeven wordt.
Hieronder een korte opsomming van de bezuinigingsvoorstellen:
- Er wordt gekort op SRE personeel. Dit als gevolg van herprioritering conform de Regionale Agenda.
Feitelijk heeft dat gevolgen voor de beleidsterrreinen Zorg, Recreatie en Toerisme, Wonen en
Bedrijfsvoering;
- Personele inzet van SRE personeel zal binnen het programma Plattelandseconomie plaatsvinden uit de
externe budgetten;
- Er wordt een efficiencyvoordeel behaald door de bundeling van de economische programma’s;
- De programmaraad wordt voortaan ondersteund door eigen personeel;
- De treasury functie wordt geoptimaliseerd;
2.2 Risicoparagraaf
De Programmabegroting 2012 zet een duidelijke koers naar het versterken van Brainport. Binnen de
programma’s zitten voldoende raakvlakken voor Valkenswaard om te profiteren van de spin-off middels
kennisdeling en realisatie van projecten op het gebied van Wonen, Mobiliteit, Economie en Milieu.
De koers en de keuzes die in de begroting gemaakt worden zijn momenteel gestoeld op de aanname dat
de WGR-plus status van het SRE blijft voortbestaan. De WGR-plus status is jarenlang een vast gegeven
geweest. Ondanks een zeer positieve evaluatie van de WGR-plus regio’s in 2010 door de commissie
Nijpels, liggen er plannen van het kabinet om de plus-status van de WGR te schrappen. Dat zou
betekenen dat het SRE geen wettelijke taken meer zou hebben. Als het SRE geen wettelijke taken meer
heeft, krijgt zij van het rijk ook geen rechtstreekse middelen om taken te kunnen uitvoeren.
Afschaffing van de plus-status zou betekenen dat een heroverweging van de rol en positie van het SRE
noodzakelijk wordt. Daarna is de continuïteit van het SRE afhankelijk van de vrijwillige samenwerking
van de 21 gemeenten in de regio. 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 WGR-plus status. Deze paragraaf is momenteel niet
opgenomen in de begroting.
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Kenbaar maken van uw opvattingen ten aan zien van de Regionale Agenda en de programmabegroting.
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Vóór 1 juni 2011 reactie richting SRE kenbaar maken.
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In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met de bijdrage aan het SRE
+

Brief aan SRE

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Programmabegroting SRE 2012
Regionale Agenda 2011-2014
Brief aan SRE betreffende de programmabegroting en Regionale Agenda
Verslagen conferentie SRE
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