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Te nemen besluit
1. Geen zienswijze indienen op de jaarrekening 2020 en de SDOA daarover informeren.
2. Instemmen met de begroting 2022 en de volgende zienswijze naar voren brengen:
Het werkleerbedrijf spant zich maximaal in om de doelstellingen te realiseren binnen de nog
beschikbaar te stellen rijksbudgetten. Het werkleerbedrijf en de gemeenten gaan het gesprek
aan over een strakke uitvoeringsbegroting. Het werkleerbedrijf levert optimale dienstverlening
aan haar klanten en werkt daarbij vanuit de bedoeling. Het werkleerbedrijf zet zich in voor een
duidelijke informatievoorziening en een pro-actieve en ondersteunende dienstverlening aan
gemeenten.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Op grond van de gemeenschappelijke regeling hebben wij de jaarrekening 2020 SDOA en de
begroting 2022 werkleerbedrijf ontvangen. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld zijn
zienswijze kenbaar te maken. De zienswijze van de gemeenteraad wordt betrokken bij de
besluitvorming door het Algemeen Bestuur SDOA op 2 juli 2021.
De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van SDOA en kan hierop
invloed uitoefenen door zijn gevoelen mee te geven aan de afgevaardigden in het Algemeen
Bestuur van SDOA.
Argumentatie
1.1 De jaarrekening 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek en de begroting 2022
werkleerbedrijf voldoen aan de eisen gesteld door de Gemeenschappelijke Regeling.
De stukken geven op hoofdlijnen weer hoe de Sociale Dienst Oost Achterhoek de doelstellingen
uit de jaarrekening heeft gerealiseerd en hoe het werkleerbedrijf de doelstellingen uit de
begroting zal realiseren.
1.2 De jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 1.171.283,-.
Het resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in de bestuursrapportages in 2020
uitgegaan is van een gemiddeld hogere uitkering dan werkelijk het geval was. Verder laat het
positief resultaat zich verklaren doordat wsw'ers weer sneller aan het werk konden (door snel
getroffen bedrijfsmaatregelen) in de coronacrisis dan vooraf ingeschat werd. Ook is er een
incidentele bate door het terugvloeien van diverse bestemmingsreserves en is er een positief
resultaat op de bijzondere bijstand.
1.3 Het positieve rekeningresultaat bedraagt € 342.000,-.
Dit rekeningresultaat, dat geldt voor de drie gemeenten, wordt op basis van de verdeelsleutel
aan de gemeenten uitgekeerd.
1.4 De accountant heeft voor 2020 een goedkeurend oordeel afgegeven voor de getrouwheid en
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de rechtmatigheid.
Als de jaarstukken ongewijzigd worden vastgesteld kan de accountant een goedkeurend oordeel
afgeven voor de getrouwheid en de rechtmatigheid.
2.1 Met het beschikbaar stellen van de financiële middelen kan het werkleerbedrijf haar taken op
het terrein van werk en inkomen uitvoeren.
Met het beschikbaar stellen van de middelen kan het werkleerbedrijf de aan haar overgedragen
taken en bevoegdheden binnen het kader van de Participatiewet uitvoeren.
2.2 De Participatiewet wordt uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde middelen vanuit het
Rijk.
De financieringssystematiek van de Participatiewet is ingewikkeld en wordt op verschillende
momenten in het jaar met de gemeente gecommuniceerd. Deze zienswijze vraagt aandacht en
urgentie om eventuele tekorten voor de gemeente Berkelland ten opzichte van de te ontvangen
rijksbudgetten te minimaliseren. Wij vragen het werkleerbedrijf een eventuele overschrijding van
het budget in een vroeg stadium te signaleren en hierover te communiceren. Hierbij houden wij
zelf ook een vinger aan de pols. Bij een fors tekort kan gebruik worden gemaakt van de
vangnetregeling van het Ministerie.
2.3 Het werkleerbedrijf kent een dienstverlenende en ondersteunende rol.
Met de zienswijze vragen wij expliciet om een optimale dienstverlening aan onze inwoners met
aandacht voor de werkwijze werken vanuit de bedoeling. Daarnaast vragen wij het nieuwe
werkleerbedrijf om een pro-actieve, ondersteunende houding naar de deelnemende gemeenten
in de gemeenschappelijke regeling.
Kanttekeningen en risico’s
a. De begroting van de Stadsbank Oost Nederland is niet meer opgenomen in de begroting van
het werkleerbedrijf.
Voorheen werd de bijdrage aan de Stadsbank Oost Nederland door de SDOA overgemaakt. Dat
is vanaf 2022 niet meer het geval. Vanaf 2022 loopt deze financieringsstroom rechtstreeks via de
gemeente. Dat betekent dat de begroting van SDOA op dat onderdeel lager is geworden in het
programma ondersteuning.
b. Het budget voor 2022 moet nog definitief vastgesteld worden.
Het voorlopig budget voor 2021 bedraagt op dit moment 7,7 miljoen en wordt in september/
oktober 2022 door het Ministerie SZW definitief bekend gemaakt. Er kan daardoor een groot
verschil ontstaan tussen de benodigde middelen om de dienstverlening van werk en inkomen uit
te voeren en het budget dat wij daarvoor ontvangen van het Ministerie. Het voorlopig budget
2022 is nog niet bekend. Wij gaan er vanuit dat het budget 2022 tenminste gelijk is aan het
budget 2021.
c. De Participatiewet is een regeling met een open einde.
Wanneer een inwoner beroep doet op een inkomensvoorziening op grond van de Participatiewet
en daarvoor in aanmerking komt, wordt overgegaan tot betaling. Bij grote tekorten kan een
gemeente onder voorwaarden in aanmerking komen voor compensatie op grond van de
vangnetuitkering.
Financiën
De jaarrekening sluit met een positief resultaat voor Berkelland van € 1.171.283,-. Dit is al
terugbetaald aan de gemeente.
Het rekeningresultaat van SDOA bedraagt € 342.000,- voor de drie deelnemende gemeenten
samen. Voorgesteld is om dit terug te betalen aan de gemeenten.
Op basis van de begroting werkleerbedrijf voor 2022 wordt van de gemeente Berkelland
gevraagd de volgende bijdrage te leveren:
Programma werk en activering € 4.204.000,Programma inkomen
€ 8.911.000
Programma ondersteuning
€ 1.707.000
Programma overhead en algemene kosten € 1.962.000
Detachering - € 1.266.000
_____________
Totaal bijdrage Berkelland 2022
€ 15.518.000
Deze bijdrage dekken we grotendeels uit de rijksbudgetten. Het BUIG budget betreft de
vergoeding van het Rijk voor de programma kosten Particiatiewet/Ioaw/Ioaz. De overige kosten
dekken we uit de algemene uitkering. Op basis van onze inschattingen zijn deze rijksbudgetten
niet voldoende om alle uitgaven van het werkleerbedrijf voor Berkelland te dekken. Het

verwachte tekort is € 138.063. Dit dekken we ook uit de algemene uitkering. Hiermee houden we
rekening in de perspectiefnota en de meerjarenbegroting.
Verdeelsleutel bedrijfsvoeringskosten
De gemeentelijke bijdragen in de bedrijfsvoeringskosten zijn in de begroting 2022 opgenomen,
rekening houdend met de uitgangspunten zoals geformuleerd in het inrichtingsplan van Samen
aan het stuur.
De uitvoeringskosten van het werkleerbedrijf worden op basis van de verdeelsleutel over de
gemeenten verdeeld. Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks bepaald op basis van het totaal aantal
klanten dat het werkleerbedrijf per gemeente bedient op 1 januari van het voorgaande
begrotingsjaar.
Van de uitvoeringskosten per gemeente worden vervolgens vaste bedragen ten laste van het pbudget van de gemeenten gebracht.
In de bestuurlijke besluitvorming rondom Samen het stuur is tussen de gemeenten
overeengekomen dat de gemeente Berkelland in 2022 eenmalig gecompenseerd wordt voor de
wijziging van de verdeelsleutel en de frictiekosten die ontstaan als gevolg van de gewijzigde
afspraken rondom de dienstverlening door de gemeente Berkelland. Deze compensatie bedraagt
60% van het verschil tussen de huidige verdeelsleutels van de SDOA en Werkbaan Oost en de
nieuwe verdeelsleutel van het WLB. Deze compensatie wordt gebaseerd op de werkelijke in
2022 gerealiseerde uitvoeringskosten en bedraagt maximaal € 314.000.
De uitkomst leidt tot de verdeling voor het begrotingsjaar 2022. In de bijlage is de uitkomst in
tabelvorm opgenomen.

VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Uitvoering van de Participatiewet draagt er aan bij dat mensen mee kunnen doen in de
samenleving. Inwoners worden zoveel mogelijk geholpen om aan het werk te gaan en/ of
financieel ondersteund.
Communicatie
De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) is opgericht om voor
de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk onder andere de Participatiewet uit te
voeren. De dienstverlening die SDOA biedt richt zich vooral op de ondersteuning van
werkzoekenden bij het vinden van werk, het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud,
uitvoering van (nieuw) beschut werk, het verstrekken van bijzondere bijstand en de
minimaregeling.
Het werkleerbedrijf gaat vanaf 2022 van start en is een samenvoeging van de huidige
organisaties SDOA en Werkbaan Oost.
Initiatief, participatie en rol gemeente
De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) voert voor de
gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de Participatiewet uit. De wethouders met de
portefeuille 'sociaal domein' uit het college van burgemeester en wethouders worden
afgevaardigd in het Algemeen Bestuur van SDOA.
Vanaf 2022 wordt de gemeenschappelijke regeling SDOA gewijzigd naar de
gemeenschappelijke regeling werkleerbedrijf. Hierover wordt uw raad separaat om een besluit
gevraagd. De samenstelling van het AB en DB blijft in het werkleerbedrijf hetzelfde.
Planning en evaluatie
De begroting wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 juli 2021. Uw
gemeenteraad wordt gedurende het begrotingsjaar geïnformeerd door middel van een
bestuursrapportage en kwartaalrapportages.
Alternatieven
Uw gemeenteraad kan er voor kiezen om ook op de jaarstukken 2020 SDOA een zienswijze in te
dienen. Wij zijn van mening dat dat niet nodig is, omdat de jaarrekening aan de eisen voldoet en
de accountant voor 2020 een goedkeurend oordeel heeft afgegeven voor de getrouwheid en de
rechtmatigheid.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.
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De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 04-05-2021;
besluit:

1. Geen zienswijze indienen op de jaarrekening 2020 en de SDOA daarover informeren.
2. Instemmen met de begroting 2022 en de volgende zienswijze naar voren brengen:
Het werkleerbedrijf spant zich maximaal in om de doelstellingen te realiseren binnen de nog
beschikbaar te stellen rijksbudgetten. Het werkleerbedrijf levert optimale dienstverlening aan
haar klanten en werkt daarbij vanuit de bedoeling. Het werkleerbedrijf zet zich in voor een
duidelijke informatievoorziening en een pro actieve en ondersteunende dienstverlening aan
gemeenten.
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