
 

 

Notulen Algemeen Bestuur SK 
 
Datum 29-06-2021 

Tijd 15:00 - 16:00 

Locatie MS Teams 

Voorzitter A. Callewaert 

 
Aanwezig 
 
 
 
 
Afwezig 

 
B. Cerutti, W. Wouters, J. Keijzers-Verschelling, A. van de Ven,  
W. van der Linden, F. d’Haens, E. Beex, L. Kox, T. Offermans, 
P. van de Noort, E. Langens, P. Machielsen, F. Rombouts,  
S. Luijten, S. Helder (verslag) 
 
H. Loos, R. Bosma, S. Kraaijeveld, D. Jansen, S. Willems 

 

  

 

1. Opening 

Mevrouw Callewaert opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 
Mededelingen 
De heren H. Loos, R. Bosma, S. Kraaijeveld en D. Jansen hebben zich afgemeld. 
 

2. Ingekomen stukken 

2a. Voorstel wijziging klachtenregeling SK 

Het AB stemt in met het voorstel. 

 
2b. Overeenkomst met accountant 
Ter kennisgeving aangenomen. 
 
2c. Van provincie Noord-Brabant aan het DB – Interbestuurlijk Toezicht Beleidsproducten 2021 
Ter kennisgeving aangenomen. 
 

3. Verslag AB d.d. 23 februari 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

5. Bedrijfsvoering 
5a. Jaarstukken 2020 
Er zijn geen opmerkingen over de jaarstukken over 2020.  
De jaarstukken worden vastgesteld. 
 
5b. Begroting SK 2022 en beantwoording zienswijzen 
De heer Rombouts geeft aan het niet eens te zijn met de beantwoording van de zienswijze van 
Reusel-De Mierden en geeft een stemverklaring met betrekking tot de begrotingspost ontwikkelbudget 
ICT in zowel de begroting 2022 als de tussentijdse begrotingswijziging 2021. De gemeente Reusel-De 
Mierden heeft bezwaar tegen de post zoals deze nu is opgenomen. Het ontbreekt aan een concrete 
invulling en het heeft de vorm van een reservepotje. De gemeente begrijpt de motivatie maar vindt het 
desalniettemin ongewenst. Met deze verklaring kan Reusel-De Mierden verder instemmen met de 
begroting en de tussentijdse begrotingswijziging. 
De heer Cerutti reageert: de GRSK heeft normaal gesproken geen reserves. Dit ontwikkelbudget is 
bedoeld voor ontwikkelingen bij gemeenten gedurende het lopende jaar. Gezien de doorlooptijd van 
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een tussentijdse begrotingswijziging (6 tot 9 maanden) is het gewenst om dit budget gereserveerd te 
hebben.  
 
De heer Cerutti geeft aan bereid te zijn een en ander desgewenst nader toe te lichten in de raad van 
Reusel-De Mierden.  
De begroting wordt hierna vastgesteld. 
 
5c. Vaststellen begrotingswijziging GRSK 2021 
Het AB stemt in met het voorstel onder verwijzing naar de wijzigingen die vermeld staan op de 
pagina’s 43 t/m 45. 

- Pagina 43, paragraaf 6.1 kolom ‘wijziging 2021’ per afdeling. Totaal afname van de 
gemeentelijke bijdrage van in totaal € 242.056. 

- Pagina 44, paragraaf 6.2 staan de kredieten/investeringen genoemd. In de tweede kolom 
staat ‘wijziging krediet 2021’ voor in totaal € 1.010.709. 

- Pagina 45, paragraaf 6.3 worden de wijzigingen van de gemeentelijke bijdragen per gemeente 
van in totaal € 242.056 voor en na de begrotingswijziging vermeld.  

o Gemeente Bergeijk afname van € 74.768 
o Gemeente Bladel afname van € 80.436 
o Gemeente Eersel afname van € 85.682 
o Gemeente Oirschot toename van € 53.466 
o Gemeente RDM afname van € 54.633 

 
6. Rondvraag en sluiting. 

Er zijn geen bijzonderheden voor de rondvraag. 
 
Hierna dankt mevrouw Callewaert eenieder voor zijn/haar komst en inbreng en sluit zij de vergadering. 
 
 


