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Ontwerp begroting Senzer 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Geachte raad,
Zoals bekend neemt uw gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De
Peel handelend onder de naam Senzer. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 35 lid 1 Wgr
zendt het Dagelijks bestuur van Senzer u bijgaand een nieuwe ontwerpbegroting genaamd
"Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023" voordat deze aan het Algemeen bestuur
van Senzer wordt aangeboden.
Ontwikkelingen
Op 11 april 2019 zonden wij u reeds een ontwerpbegroting genaamd "le concept Ondernemingsplan
2020 incluis meerjarenperspectief' en ontvingen wij daarop uw zienswijze.
Op 24 april 2019 is via de Rijksoverheid echter bekend gemaakt dat de BUIG-budgetten (dit zijn de
gelden waaruit Senzer de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsisidies ten behoeve van de
inwoners van de deelnemende gemeenten betaalt) verder naar beneden zijn bijgesteld. Op basis
hiervan is door Senzer een doorrekening gemaakt die in eerste instantie leidde tot een tekort dat
opliep tot 7 miljoen euro in 2023. Daarnaast stijgen de loonkosten als gevolg van cao- en
pensioenontwikkelingen en zijn er kosten vanwege de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans
(Wab) alsmede bezuinigingen op het Lage Inkomens Voordeel (LIV).
Financiële kader
De aanzienlijke daling van rijksmiddelen vraagt om ingrijpende keuzes van de deelnemende
gemeenten die samen Senzer vormen. Keuzes vanuit een gezamenlijk regionaal belang. Om tot een
oplossing te komen voor deze financiële uitdagingen en om een sluitende meerjarenbegroting aan de
Provincie Noord-Brabant te kunnen aanbieden is een krachtteam geformeerd. Door Senzer is bij de
Provincie Noord-Brabant verzocht om uitstel om het aanleveren van de begroting en
meerjarenraming. Dit uitstel is verkregen tot 1 november 2019.
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Het krachtteam bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers van alle deelnemende gemeenten en
Senzer aangevuld met een extern financieel adviseur heeft de afgelopen periode een analyse van de
huidige situatie gemaakt. Tevens heeft het krachtteam geadviseerd over hoe tot een sluitende en
reëele meerjarenbegroting voor Senzer kan worden gekomen die kan rekenen op consensus van alle
deelnemende gemeenten.
Op 9 september jongstleden hebben wij voor u een regiobrede bijeenkomst gehouden waarin de
bevindingen van het krachtteam met u zijn gedeeld. Wij hebben deze bijeenkomst als positief en
constructief ervaren. De hoge opkomst getuigt van uw betrokkenheid bij Senzer en de inwoners waar
Senzer voor staat.
De verwerking van de adviezen van het krachtteam heeft geresulteerd in de bijgevoegde
ontwerpbegroting genaamd "Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023". Vanaf 2021
is sprake van een structureel tekort dat in 2023 € 2,2 miljoen bedraagt dat als volgt is te verdelen
onder de deelnemende gemeenten:
Gemeente
Asten
Deurne
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Helmond
Laarbeek
Someren
Totaal

Aandeel tekort in €
89.528
185.587
330.182
179.212
1.276.578
104.441
99.473
2.265.000

Aandeel tekort in %
3,95
8,19
14,58
7,91
56,36
4,61
4,39
100,00%

Graag vernemen wij zo spoedig als mogelijk uw zienswijze dienaangaande, opdat het Dagelijks
bestuur deze kan verwerken en kan aanbieden aan het Algemeen bestuur. Vanzelfsprekend zijn wij
altijd bereid de ontwerpbegroting en de meerjarenraming in uw commissie toe te lichten.
Met vriendelijke groet.
Het Dagelijks Bestuur van Senzer
lamens/deze.

.E.W. van Lim'pt
Algemeen directeur
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