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Verzonden:

Geachte heer Van Bree,
Naar aanleiding van uw brief van 17 juli 2017, waarbij u de 1e begrotingswijziging 2017
Senzer ter zienswijze aanbiedt, sturen wij u hierbij onze reactie.
Aanleiding
Per 1 januari is Senzer aangewezen als uitvoerder van de Participatiewet en het
verstrekken van uitkeringen aan die inwoners die (tijdelijk) niet in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien of aangewezen zijn op een loonkostentoeslag. De
door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor deze taken worden rechtstreeks
overgemaakt naar de gemeente Gemert-Bakel.
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Aan u is per 1 januari 2017 subsidie toegekend bij beschikking (opzoeken nummer en
datum) voor deze uitvoering. Per 1 januari 2017 is het aantal uitkeringsdossiers (5.067)
toegenomen met 5.3 % ten opzichte van de peildatum 1 januari 2016 (4.810). Conform
de Gemeenschappelijke Regeling (artikel 33, lid 7) wordt deze stijging door vertaald in
de bijdrage van de zeven gemeenten in de uitvoeringskosten van Senzer. De algemene
bijdrage wordt aangepast per 1e van de maand volgend op de constatering van de
overschrijding van 5%. Dit betekent dat met ingang van 1 februari 2017 de bijdrage met
5% wordt verhoogd. Voor de gemeente Gemert-Bakel betekent dat en ophoging van de
subsidie met € 58.220. De nieuwe peildatum is 1 februari 2017.
Zienswijze
De zienswijze van de gemeente Gemert-Bakel is om conform de Gemeenschappelijke
Regeling (artikel 33, lid 7) en het solidariteitsprincipe deze aanvullende subsidie van €
58.220 te verstrekken aan Senzer om kwalitatief uitvoering te geven aan haar opdracht.
De gemeente Gemert-Bakel stelt echter vast dat in Gemert-Bakel de stijging van het
bijstandsvolume met 7.9% (van 365 naar 394 uitkeringsdossiers) hoger is dan de
gemiddelde stijging in de Peelregio. Om die reden wil zij graag toelichting op de
specifieke achtergrond hiervan.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Mevrouw Franka van Lieshout. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
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