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De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo in vergadering bijeen d.d. 23 november 2015 
 

 
Onderwerp: : motie van treurnis over indienen begroting 2016 PlusTeam 
 

 
De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo in vergadering bijeen d.d. 23 november 2015, 
 
Constaterend dat: 

- De begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam voor 15 juli 2015 
met goedkeuring van de raad bij de provincie aangeleverd had moeten worden, 

- Verantwoordelijk wethouder Steenbakkers, tevens voorzitter van het algemeen 
bestuur en ook dagelijks bestuur van het PlusTeam dit proces onvoldoende heeft 
bewaakt waardoor de begroting na 15 juli werd aangeleverd, 

- De wethouder een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven tijdens de 
raadsvergadering van 31 augustus omtrent de reden van de vertraging, 

- De wethouder geen duidelijke steekhoudende inhoudelijke argumenten heeft waarom 
de begroting zo ernstig is vertraagd, 

- De wethouder op 13 oktober in antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA zijn 
eigen verantwoordelijkheid wegwuift door te wijzen naar ‘omstandigheden binnen de 
ambtelijke organisatie’ en ‘niet de gemeente maar de GR Plusteam is 
verantwoordelijk voor het indienen van de begroting’, waar de wethouder 
bestuursvoorzitter is. 

- De wethouder aangeeft dat de begroting zonder formeel akkoord van de raad van 
Geldrop-Mierlo op 5 september is aangeboden bij de provincie.  

 
Overwegende dat, 

- Begrotingsvoorstellen voor Gemeenschappelijke Regelingen tijdig én met 
goedkeuring van de raad moeten worden ingediend bij de provincie, iets wat hier 
zeker niet is gebeurd, 

- Het niet indienen van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam 
consequenties kan hebben, namelijk een verscherpt financieel toezicht door de 
provincie, 

- Het van groot belang is dat de raad van Geldrop-Mierlo goed wordt ingelicht door een 
wethouder, zonder afschuiven van verantwoordelijkheid,  

- Dit reeds de tweede keer is dat deze wethouder veel te laat is met behandeling van 
stukken van het PlusTeam (de eerste maal was bij de oprichting in november 2014, 
toen de raad alleen nog kon tekenen bij het kruisje) 
 

Betreurt de wijze waarop verantwoordelijk wethouder Steenbakkers het indienen van de 
begroting van het PlusTeam heeft aangepakt en vraagt om een verbetering in werkwijze en 
aansturing door de wethouder,  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie PvdA, Richard van de Burgt 
Fractie D66, Basil Cuppen 
Fractie VVD, Frits van de Mosselaar 
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