
 
 

Beantwoording zienswijzen jaarprogramma en begroting 2021 GRSK 
Vastgesteld in het AB van 23 juni 2020 
 
1. Zienswijze RDM besparing van € 750.000,- 
Onze zienswijze is om voor de taakvelden de mogelijkheden voor het realiseren van een hogere besparing 
(totaal € 750.000,-) te onderzoeken. Bij dit onderzoek is het ook nodig dat de consequenties/gevolgen van 
deze bezuiniging op de gemeentelijke bijdragen van de individuele gemeenten inzichtelijk zijn. Door de ver-
wachte toename in de begrotingen van de verbonden partijen, de programmakosten in het sociaal domein 
en een lagere uitkering uit het gemeentefonds door beperkte uitgaven van het Rijk en herverdeeleffecten die 
nadelig zijn voor kleine gemeenten zullen we waarschijnlijk over de totale breedte van de gemeentelijke be-
groting opnieuw moeten bezuinigen. Deze last moeten we gezamenlijk dragen. Daarom wordt ook de Sa-
menwerking Kempengemeenten verzocht om een zo hoog mogelijk bedrag aan bezuinigingen aan te dra-
gen. 
 
Antwoord: De opdracht die het Dagelijks Bestuur bij deze begroting heeft gegeven is om besparingsopties 

concreet te maken die voorzien in een besparing van € 500.000,-. Dat betreft een besparing op bedrijfsvoering 

kosten GRSK en op programmakosten VTH en MD. Deze besparing is voor het GRSK-deel al financieel verwerkt 

in de voorliggende begroting. Een opdracht om een extra bedrag van € 250.000,- te onderzoeken en concreet te 

maken komt daar dan bovenop. Omdat het DB zich nog moet beraden over de concrete invulling en de conse-
quenties van de eerste opdracht kan aan het verzoek van de RDM nog niet direct gehoor gegeven worden. Bij de 
besluitvorming over de besparingsopties zal het wel meegewogen worden. Over de uitkomst van het besluit wordt 
bij het aanbieden van definitieve begroting gerapporteerd.   
 

2. Zienswijze RDM Concreet actieplan taakstellingen korte termijn 
De aanbiedingsbrief van 15 aprí| 2020 van het dagelijks bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten 
vermeldt dat het streven is dat bij de begroting een actieplan gereed is met een uitwerking van de taakstellin-
gen. Om dit verder te benadrukken is onze zienswijze dat wordt gevraagd om voor de opgenomen taakstel-
lingen op korte termijn te komen met een concreet actieplan voor de daadwerkelijke invulling van deze taak-
stellingen dat bij het vaststellen van de begroting wordt gehanteerd. Hoewel in de aanbiedingsbrief reeds is 
aangegeven er naar te streven om bij de aanbieding van de begroting aan het algemeen bestuur een uitvoe-
ringsplan toe te voegen waaruit de financiële effecten per gemeente en de consequenties van de gemaakte 
keuzes inzichtelijk worden gemaakt, loopt de gemeente op basis van het Gemeenschappelijk Financieel 
Toezichtkader Gemeenten 2020 wel een risico als dit er niet op tijd komt. 
 
Antwoord: Er is voorzien in het actieplan. Dit staat geagendeerd bij het Dagelijks Bestuur op 23 juni 2020 

 
3. Zienswijze RDM Geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging 2020. 
 
Antwoord: Voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Zienswijze Eersel  
Gevraagd wordt om voor de opgenomen taakstellingen op korte termijn te komen met een concreet actie-
plan voor de daadwerkelijke invulling van deze taakstellingen dat bij het vaststellen van de begroting wordt 
gehanteerd. Op het moment van aanbieding van uw begrotingsstukken zijn de taakstellingen die zijn opge-
legd voor de afdelingen Staf en SSC nog niet van een nadere onderbouwing voorzien. Hierdoor bestaat on-
duidelijkheid of en hoe deze opgelegde taakstelling daadwerkelijk wordt ingevuld. Ook is niet aannemelijk 
gemaakt dat het Algemeen Bestuur (AB) van de SK de taakstelling concreet heeft ingevuld en verwerkt in de 
begroting. Bij een onvoldoende onderbouwing van de taakstelling loopt onze gemeente op basis van het Ge-
meenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK 2020 Gemeenten) het risico dat de begrotingsresultaten 
worden gecorrigeerd door de provincie. Geadviseerd wordt derhalve een concreet actieplan van de realisatie 
van de taakstellingen te betrekken bij de vaststelling van de begroting. Hoewel u in de aanbiedingsbrief 
reeds heeft aangegeven er naar te streven om bij de aanbieding van de begroting aan het AB in juni een uit-
voeringsplan toe te voegen waaruit de financiële effecten per gemeente en de consequenties van de ge-
maakte keuzes inzichtelijk worden gemaakt, achten wij het van belang om dit, gelet op het genoemde risico, 
expliciet onder uw aandacht te brengen. 
 
Antwoord: zie antwoord op vraag 2  


