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Geachte heer Walenberg,
Naar aanleiding van uw brief van 11 april 2019 waarbij u het 1e concept
Ondernemingsplan 2020 en meerjarenperspectief ter zienswijze aanbiedt aan de raad,
sturen wij u hierbij onze zienswijze toe.
Inhoudelijk
Inburgering en werk
Met de Veranderopgave Inburgering (VOI) worden gemeenten weer verantwoordelijk
voor de regie op inburgering. De nieuwe inburgeringswet gaat – volgens huidige
planning – per 1-1-2021 van start.
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Gezien de dalende instroom (taakstelling in eerste helft 2019 voor Gemert-Bakel is 11),
achten wij het niet rendabel om de nieuwe wet als individuele gemeente op te zetten.
Wij achten het daarom wenselijk dat de voorbereiding en uitvoering in de regio
gezamenlijk wordt opgepakt.
De raad ondersteunt de ambitie van Senzer om hierin, namens alle gemeenten in de
regio, een voortrekkersrol te nemen. Wij vertrouwen erop dat Senzer dat doet in nauwe
samenwerking en afstemming met onze lokale partners. We hebben hierin binnen onze
gemeente al goede ervaringen opgedaan. Senzer, de LEV groep en Goed Wonen
trekken al vanaf eind 2017 gezamenlijk op in het realiseren van een integrale aanpak
van statushouders zodat zij snel worden voorzien van basisvoorzieningen zoals een
woning én passende begeleiding naar werk, onderwijs en participatie.
De voortrekkersrol ligt op dit moment bij de LEV groep. De raad stelt voor dat Senzer
met de LEV groep in gesprek gaat over rollen en taken met betrekking tot de uitvoering
van de nieuwe inburgeringswet.
Wegnemen van belemmeringen met betrekking tot toeleiding naar werk
Senzer is voornemens om artikel 55 van de participatiewet (de mogelijkheid een
verplichting op te leggen tot het opstarten van een professioneel hulpverleningstraject),
nog bewuster toe te gaan passen, waarbij maatwerk en een persoonlijke benadering
voorop staan. Toepassing van artikel 55 van de participatiewet maakt onderdeel uit van
een scala aan instrumenten die Senzer in kan zetten om een inwoner met een afstand
tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden (trainingen, werkstages enzovoorts). Ook
nu al kan Senzer artikel 55 van de participatiewet toepassen. De raad is van mening dat
daarbij te allen tijde maatwerk, doelmatigheid en een persoonlijke benadering centraal
staan.

pagina 2 van 2

Samenwerking in de keten
De raad ondersteunt de ambitie van Senzer om in 2019 nog meer in gesprek te gaan en
de samenwerking te zoeken met de diverse lokale ketenpartners en disciplines binnen
het sociaal domein. Ook ondersteunt de raad de visie dat uitstroom naar werk de beste
sociale voorziening voor mensen is en dus voorop moet staan. De gemeente zal deze
visie ook uitdragen naar de ketenpartners.
Begroting 2020 en meerjarenperspectief
In het Ondernemingsplan wordt een begroting gepresenteerd die meerjarig niet
structureel in evenwicht is. Dat zal niet acceptabel zijn voor de provincie, maar ook niet
voor de gemeente. De belangrijkste oorzaak voor de tekorten in de begroting is volgens
Senzer een onverwachte daling van het BUIG-budget van het Rijk.
In de begroting zijn een aantal tegenmaatregelen meegenomen, namelijk een reductie
van de eigen formatie van Senzer en het invoeren van een prijsindexering (caoindexering) van de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten vanaf 2020. Met deze
indexering kan de raad akkoord gaan. Het is echter duidelijk dat er meer moet gebeuren
om tot een structureel sluitende begroting te komen. De raad vindt dat daarbij eerst
gekeken moet worden naar de mogelijkheden die er liggen binnen de bedrijfsvoering
van Senzer zelf.
In de afgelopen periode zijn door onze gemeente diverse voorstellen gedaan. In
paragraaf 1.5 van dit 1e concept Ondernemingsplan heeft u deze verzameld. Helaas is
Senzer nog niet in staat geweest om deze nader uit te werken en door te rekenen op de
financiële en maatschappelijke gevolgen. Desondanks geeft u in uw aanbiedingsbrief op
voorhand al aan dat deze alternatieven niet toereikend zullen zijn om tot een begroting
in 2020 te komen die structureel in evenwicht in is. Dat is zorgwekkend. Senzer vraagt
de raad om aanvullende suggesties om tot een sluitende begroting te komen en deze in
deze zienswijze met hen te delen. Deze suggesties zijn volgens ons pas aan de orde
wanneer uit de doorrekening mocht blijken dat ook met de voorgestelde ingrepen geen
sluitende begroting te realiseren is.
Kortom: de raad is op grond van dit ondernemingsplan niet in staat een integrale
afweging te maken van beleidskeuzes, in relatie tot kosten en beschikbare middelen.
Wij verzoeken Senzer haast te maken met het opstellen en doorrekenen van alle opties
en dit in een totaaloverzicht samen te brengen. Geen enkele optie kan daarbij worden
uitgesloten. Een uitzondering daarop is de dienstverlening aan schoolverlaters van het
VSO/PRO. De raad wil niet dat deze wordt geschrapt of versoberd.
Met een dergelijk totaaloverzicht kan de raad afgewogen beleidskeuzes maken. Wij
vragen Senzer dit overzicht tijdig voor te leggen aan de raad, zodat beleidskeuzes en
financiële gevolgen nog meegenomen kunnen worden in de begroting van de gemeente
en in het definitief concept ondernemingsplan van Senzer dat medio juli moet worden
ingediend bij de provincie.
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
de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

Ing. M.S. van Veen

