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De leden van
COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL
van de gemeente Asten

Onderwerp
: Begroting SRE 2011
Portefeuillehouder : Burg.

Samenvatting
Ieder voorjaar stuurt het SRE de Programmabegroting ter goedkeuring naar de deelnemende
gemeenten. De begroting 2011 is gebaseerd op het vastgestelde beleid en de uitgangspunten
van de regionale agenda tot en met 2010. De vaststelling van de Programmabegroting 2011 is
geagendeerd voor de regioraadsvergadering van 18 juni a.s.
De kredietcrisis kan ook gevolgen hebben voor de SRE begroting in de vorm van minder inkomsten en meer uitgaven.
Belangrijk is dat vooralsnog is uitgegaan van cijfers voor loon- en prijsontwikkeling van voor
de financiële crisis. Indien de nieuwe cijfers binnen zijn kan dit leiden tot een aanpassing van
de gemeentelijke bijdragen middels een eerste wijziging van de begroting. Vooralsnog stijgen
de lasten voor de gemeente met 5.55%. (4,3% indexering en 1,16% nacalculatie 2007).
Onder de streep leidt dit tot een stijging van de bijdrage van € 12.240 tot € 337.107, (2009:
€324.867.) Deze bijdrage is nog onder voorbehoud, indien de index daalt zal de stijging geringer zijn.
Het dekkingsplan is tevens inbegrepen.
Reacties op de begroting dienen voor 1 juni te worden ingediend. De behandeling in de commissie AZC staat gepland voor 14 mei a.s.
Het gemeentebestuur van Asten is voorstander van regionale samenwerking en is overtuigd
van de meerwaarde van het SRE. Desondanks is de gemeente wel kritisch m.b.t. behoud de
plustaken die wettelijk gezien niet meer bij het SRE thuishoren. Het betreft dan de plus taken
op het vlak van Ruimtelijke Ordening.
Wij hebben twijfels of een eventuele uitbreiding van het SRE met een nieuwe gemeente wenselijk is gelet op het grote grondgebied dat nu al onderdeel uitmaakt van de regio.
Wij zullen over bovengenoemde zaken een reactie insturen naar het Dagelijks Bestuur.
Motivering
Gelet op bovenstaande zijn er geen redenen opmerkingen te maken.

Inleiding
Wat willen we bereiken
Wat gaan we daarvoor doen
Mogelijke Alternatieven
Risico’s
Wat mag het kosten
Bijgaand treft u aan:
Voor u ligt ter inzage:
- Exemplaar van de programmabegroting 2011 SRE.

dict : p.greijn@asten.nl
type : CV.MO.10.AC.003
coll :

