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Voorstel
Te besluiten om:
1. Geen inhoudelijke zienswijze in te dienen op de concept-begrotingswijziging 2018 SK.
2. Deze zienswijze als voorlopige zienswijze aan de Samenwerking Kempengemeenten (SK) mede
te delen na de vergadering van de Commissie Inwoners op 4 december 2018.
Inleiding
Op 23 oktober 2018 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de SK een concept-begrotingswijziging 2018
vastgesteld. De gemeenteraad is door het DB uitgenodigd om uiterlijk 18 december 2018, op grond
van de wettelijke procedure, een zienswijze kenbaar te maken op de begrotingswijziging 2018.
In de ontwerp-begrotingswijziging 2018 wordt een uitbreiding van de flexibele schil voorzien op de
bedrijfsvoeringskosten voor de afdeling jeugdhulp.
In artikel 20, lid 11, van de gemeenschappelijk regeling is bepaald dat de procedurele gang van zaken
ten aanzien van het indienen van zienswijze over de begroting van overeenkomstige toepassing is op
de besluiten tot wijziging van de begroting. Bij de SK zijn vijf gemeenten betrokken. Om veranderingen
aan te brengen in de begroting is ten minste een meerderheid van gemeenten nodig. Elk college heeft
bij de stemming in het algemeen bestuur één stem.
Beoogd doel
Het beoordelen van de begrotingswijziging 2018 van de SK op de noodzaak van het indienen van een
zienswijze, waarna de SK kan overgaan tot vaststelling.
Argumenten
1.1 Uw college is voornemens om als vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur (AB) van de
Gemeenschappelijke Regeling Kempensamenwerking (GRSK) in te stemmen met de
begrotingswijziging 2018.
Via rapportages en raadsmededelingen bent u op de hoogte gehouden van de kostenontwikkelingen
op het terrein van jeugdhulp en bent u ook bekend met de genomen en te nemen maatregelen.
Desondanks zijn ook de Kempengemeenten niet ontkomen aan de kostenverhogingen van
programmakosten en uitvoeringskosten in de jeugdhulp in 2018. In het (concept) begrotingsvoorstel
dat door het DB is geaccordeerd wordt voorgesteld, gelet op de financiële ontwikkelingen binnen de
jeugdhulp, het budget van de flexibele schil van de afdeling jeugdhulp voor het jaar 2018 te verhogen
met € 450.000,- (waarvan voor Reusel-De Mierden
e
€ 82.950,-). De financiële gevolgen voor dienstjaar 2018 zijn middels vaststelling van de 2 berap
2018 in de begroting verwerkt.
2.1 Uw vergaderfrequentie biedt geen ruimte om uw raad vóór 18 december een zienswijze in te
dienen.
De definitieve begrotingswijziging 2018 wordt op 18 december 2018 door het AB vastgesteld. Om
die reden vraagt de SK van u een reactie vóór 18 december. Gelet op de vergaderplanning van uw
raad (u vergadert op 18 december 2018) is deze datum niet haalbaar. Wij stellen voor na agendering
in de Commissie Inwoners op 4 december een voorlopige zienswijze aan de SK mee te delen, waarna
na de bijeenkomst van uw raad op 18 december de definitieve zienswijze kan worden ingediend.
Consequenties
Door het verhogen van het budget voor de flexibele schil wordt voorkomen dat de wachttijd voor
inwoners met een ondersteuningsvraag in het kader van jeugdhulp verder oploopt.
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Financiën
In de ontwerp-begrotingswijziging 2018 van de SK wordt een uitbreiding van de flexibele schil
voorzien op de bedrijfsvoeringskosten voor afdeling jeugdhulp.
Op basis van de geldende kostenverdeling betekent dit een eenmalige extra last voor onze gemeente
van € 82.950,-. Dekking wordt gevonden door de gemeentelijke bijdragen te verhogen. Deze extra
e
lasten hebben wij reeds opgenomen in de 2 berap 2018.
Samen Doen
De beoordeling van de begrotingswijziging van de SK vereist geen extra communicatie en participatie.
Vervolg
De definitieve begrotingswijziging 2018 wordt op 18 december 2018 door het AB vastgesteld. Het DB
zal de opmerkingen van de raden ter kennis moeten brengen aan het Algemeen Bestuur (AB). Het AB
stelt vervolgens de begrotingswijziging vast, rekening houdende met de zienswijzen van de
deelnemende gemeenteraden.
Bijlagen
1.
Concept-raadsbesluit gemeente Reusel-De Mierden
2.
Concept-begrotingswijziging 2018 SK
3.
Aanbiedingsbrief dagelijks bestuur SK

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,
de secretaris (wnd),
de burgemeester (wnd),

Mw. T. Thijs-Driessen.
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De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018

Besluit
1. In te stemmen met de ontwerp-begrotingswijziging 2018 en geen zienswijze in te dienen.
2. De reactie van uw Commissie Inwoners als voorlopige zienswijze aan de SK mede te delen en de
reactie van uw raad als definitieve zienswijze mede te delen.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

J.C.M. van Berkel

J. Eugster
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