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Aan de raad
Inleiding
Door het Dagelijks Bestuur van Senzer is op 22 mei 2017 een begrotingswijziging vastgesteld. De
reden is dat per 31 januari 2017 de grens van +5% overschreden is ten opzichte van de situatie
van 1 januari 2016, namelijk 5.067 uitkeringsdossiers t.o.v. 4.810 uitkeringsdossiers. Dit betekent
een stijging van 5,3%. Op grond van artikel 33 lid 5 onder b van de Gemeenschappelijke Regeling
Werkbedrijf Atlant De Peel (werknaam: Senzer) dient dan de algemene bijdrage van de
deelnemende gemeenten te worden aangepast per de 1e van de maand volgend op de
overschrijding van 5%. Dit betekent dat met ingang van 1 februari 2017 de bijdrage van de zeven
gemeenten wordt verhoogd. De middelen voor uitvoering worden door de gemeenten als subsidie
verstrekt. Een aanvullende subsidieverlening voor het kalenderjaar 2017 is noodzakelijk. Subsidie
verlening is een bevoegdheid van het college.
Deze begrotingswijziging is, op grond van artikel 31 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling
Werkbedrijf Atlant De Peel, voorgelegd aan de raad om haar zienswijze op deze
begrotingswijziging naar voren te brengen. Daarnaast dient de Raad een besluit te nemen over de
dekking van deze begrotingswijziging.
Het advies aan de raad is om in te stemmen met de begrotingswijziging en het toekennen van een
aanvullende subsidie aan Senzer en in te stemmen met de concept zienswijze

Beslispunten
De gemeenteraad besluit:
a. In te stemmen met de begrotingswijziging en het bekostigen van de aanvullende
subsidie aan Senzer van € 58.220 uit het budget Sociaal Domein;
b. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze.
Dit onderwerp komt aan de orde in: Raadsvergadering 05-10-2017
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Commissie sociaal domein en volkshuisvesting d.d. 14 september 2017

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Beoogd effect
De begrotingswijziging betreft de uitvoering van de Participatiewet. Per 1 januari is het
openbaar lichaam Senzer aangewezen als uitvoerder van de Participatiewet. Senzer
ontvangt de middelen voor de uitvoering van de Participatiewet van de deelnemende
gemeenten. De Participatiewet beoogt zoveel mogelijk mensen zo hoog mogelijk
maatschappelijk te laten participeren, het liefst via werk. Met deze aanvullende subsidie is
Senzer in staat om, ondanks de stijging van het aantal uitkeringsdossiers, uitvoering te
geven aan haar opdracht
Duurzaamheid
nvt

Argumenten
1.1.
Instemmen met begrotingswijziging conform GR en het bekostigen van de
aanvullende subsidie uit het budget Sociaal Domein (artikel 33, lid 7)
De gemeentelijke bijdrage betreft de uitvoeringskosten van Senzer. Deze worden
bepaald aan de hand van het aantal uitkeringsdossiers. Voor de berekening van het
aantal uitkeringsdossiers in het kader van de Participatiewet van de deelnemende
gemeenten wordt voor het eerst uitgegaan van het aantal op 1 januari 2016.
Vervolgens wordt de peildatum opnieuw vastgesteld op de eerste dag van de
maand volgend op die waarop de afgesproken bandbreedte naar boven of naar
beneden wordt overschreden. De bandbreedte die wordt gehanteerd voor alle
zeven gemeenten gezamenlijk (op grond van het solidariteitsprincipe) ligt tussen: +
5 procent en -5 procent waarbinnen geen financiële bijstelling plaatsvindt met
betrekking tot de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Per 1 januari 2017 is
het aantal uitkeringsdossiers (5.067) toegenomen met meer 5.3 % ten opzichte van
de peildatum 1 januari 2016 (4.810). De begrotingszijging is conform de GR (artikel
33, lid 7). Dat betekent dit dat deze stijging door vertaald wordt in de bijdrage die de
deelnemende gemeenten betalen in de uitvoeringskosten van Senzer. Dat betekent
dat met ingang van 1 februari 2017 de bijdrage met 5% wordt verhoogd.
1.2.

Onze zienswijze op de begrotingswijziging
Senzer vraagt de Raad een zienswijze te geven op deze 1e begrotingswijziging
2017. Voor de directie van Senzer is deze werkwijze de manier om een gezamenlijk
gedragen beleid en werkwijze op te stellen. De vraag naar een zienswijze aan de
raad is ook conform de GR (artikel 31, lid 3). Onze zienswijze is om conform de
Gemeenschappelijke Regeling en het solidariteitsprincipe akkoord te gaan met de
begrotingswijziging en deze aanvullende subsidie te verstrekken aan Senzer om
kwalitatief uitvoering te geven aan haar opdracht. Gemiddeld genomen is het aantal
uitkeringsdossiers in de zeven gemeenten met 5.3% toegenomen. Diverse
oorzaken liggen daaraan ten grondslag, zoals instroom statushouders, opschorten
van de pensioengerechtigde leeftijd en invoering van de participatiewet, waardoor
gedeeltelijk arbeidsgehandicapten geen aanspraak meer kunnen maken op Wajong

of WSW. De gemeente Gemert-Bakel heeft echter een hoger dan gemiddelde
stijging van haar bijstandsvolume, namelijk 7.9% (van 365 naar 394
uitkeringsdossiers). Dat vraagt om een nadere toelichting van Senzer op de
achtergrond ervan.

Kanttekeningen

Vervallen “oude” regelgeving
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Uitvoering

Bijlagen

Ter inzage gelegde stukken
1. Brief Senzer aan Raad 1e begrotingswijziging 2017 Senzer
2. Concept-brief Raad aan Senzer over zienswijze 1e Begrotingswijziging 2017
3. Raadsbesluit
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