Amendement reservering gelden voor 2021
De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 15 december 2020,
Overwegende dat:
Bij de behandeling van de 5e Turap 2020 is gebleken dat:





Vanwege de Coronacrisis verschillende activiteiten binnen het Sociaal Domein niet zijn doorgegaan en nieuwe
initiatieven niet konden worden opgestart, er een overschot is ontstaan op het budget voor
ondersteuningssubsidies;
Het definitieve budget voor de BUIG gelden ten behoeve van de uitvoering van de participatiewet hoger is
uitgevallen dan begroot;
Overschotten gebruikelijk worden toegevoegd aan de algemene reserves;

Constaterende dat:



In 2021 een extra inzet kan worden verwacht om weer terug te keren naar het oude normaal binnen zowel het
sociaal domein als de participatiewet;



Extra middelen binnen het Sociaal Domein een stimulans kan zijn voor initiatieven binnen en vanuit de
samenleving;



Er steeds meer signalen zijn dat ondermeer Jongeren en ZZP’ers buiten de boot dreigen te vallen en na de crisis
moeilijker aansluiting zullen vinden bij de arbeidsmarkt. Er om deze reden extra inzet en ondersteuning nodig kan
zijn om deze groepen weer naar arbeidsmarkt toe te (bege)leiden;

Is van mening dat:





Het in het belang van de samenleving en de burgers is als we weer zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar het
oude normaal;
De incidentele overschotten op de genoemde budgetten in 2020 ter beschikking moeten blijven in 2021;
De gemeenteraad in dat geval in 2021 de maximale vrijheid heeft om over zich een goede en passende
bestemming uit te spreken;

Besluit:
Het besluit te amenderen door vervanging met onderstaande tekst:
1.

Vast te stellen de 5e tussenrapportage 2020;

2.

De financiële gevolgen van deze 5e tussenrapportage te verwerken in de budgetten 2020, 2021 en verder;

3.

Vast te stellen de 6e wijziging van de programmabegroting 2020;

4.

De 2e wijziging van de programmabegroting 2021 gewijzigd vast te stellen, met dien verstande dat het incidentele
voordeel behorende bij 6.1 ondersteuningssubsidies Sociaal Domein (€ 18.500,-) en 6.3 participatiewet (€
102.161,-) in 2021 weer wordt toegevoegd aan die budgetten, ten laste van de post onvoorzien 2021.
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