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Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Senzer

Aan de raad
Inleiding
..
Beslispunten
De gemeenteraad besluit in te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en
meerjarenraming 2022-2024 Senzer
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 14 mei 2020
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
-Beoogd effect
• Door de raad een zienswijze te vragen op de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming
2022-2024, beoogt Senzer een gezamenlijk gedragen beleid en uitvoering te creëren binnen
de GR Senzer.
• Door een zienswijze in te dienen kan de raad invloed uitoefenen op de inhoud van de
ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Senzer.
• De zienswijze van de raad wordt meegenomen in de definitieve ontwerpbegroting dat voor
medio juli 2020 toegezonden moet worden naar de provincie.
Duurzaamheid
nvt
Argumenten
1.1. De gemeenteraad heeft de gelegenheid om haar zienswijze te geven op de inhoud van de
ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Senzer
1.2. Senzer heeft expliciet gevraagd om een zienswijze, conform afspraken binnen de GR.
1.3. Met de zienswijze geeft de raad op drie onderdelen haar visie op de Ontwerpbegroting, te
weten beleid, toepassing trap op/trap af en het weerstandsvermogen.
Beleid:
De begroting 2021 van Senzer bouwt voort op de nog steeds actuele gezamenlijk opgestelde
kaders en uitgangspunten. Er is geen nieuw beleid opgenomen. Dit is gezien de nog lopende
financiële uitdagingen en de wellicht grote impact als gevolg van de corona-crisis een goed
uitgangspunt. Een zienswijze op de beleidsuitgangspunten is daarom niet meegenomen. Wel

is een verzoek opgenomen om aks gemeente in de toekomst beleidsmatig intensiever
betrokken te worden bij de keuzes en doelstellingen die worden gemaakt in een nieuwe
begroting en mogelijke begrotingswijzigingen. Dit kan bijdragen aan gezamenlijk draagvlak
aan de voorkant.
Trap-op/trap-af:
Senzer heeft het trap op/trap af principe binnen de begroting 2021 toegepast voor in totaal een
bedrag van € 761.000 (pagina 31 ontwerpbegroting). Deze post is een communicerend vat
met de bijdrage van de gemeente in het tekort van Senzer. De gemeente is het met Senzer
eens dat de uitkomsten van de evaluatie van Senzer en eventuele herziening van de
financieringssystematiek en de verdeelsleutel niet is meegenomen in de begroting 2021 van
Senzer en kan zich dus vinden in toepassing van het trap op/trap af effect.
Weerstandsvermogen:
In de begroting 2020 is Senzer uitgegaan van een weerstandsvermogen van € 12.973.000 per
31-11-2019. Dit weerstandvermogen is in de begroting 2020 volledig ingezet om de extra
bijdragen van gemeenten aan het tekort van Senzer (vanwege verminderd BUIG-budget) te
dempen. Nu blijkt dat het werkelijke weerstandsvermogen op die datum € 15.332.000 te zijn
(toevoeging jaarrekeningresultaat van 2018). In lijn met de afspraken uit de begroting 2020
vinden wij dat deze € 2.359.000 ingezet dient te worden voor verlaging van de bijdragen door
de gemeenten in 2021.
Kanttekeningen
nvt
Vervallen “oude” regelgeving
nvt
Financiën
De voorliggende begroting 2021 van Senzer leidt tot de volgende nadelen voor de begroting
van Gemert-Bakel:
Bijstelling begroting
Gemert-Bakel

2021

2022

2023

2024

-/- € 135.000

-/- € 179.000

-/- € 190.000

-/- € 165.000

Deze nadelen worden verwerkt in de Kadernota 2021.
De oorzaak voor deze bijstelling ligt in de indexering van de lonen en prijzen die voor het eerst
doorgerekend worden. In de jaren 2016 t/m 2019 stegen lonen en prijzen ook bij Senzer maar
werd dit opgevangen door een winst op de BUIG middelen. Daardoor hoefde de algemene
bijdrage van de gemeenten niet te stijgen. Na de omvangrijke terugloop van de BUIG
inkomsten in 2020 en verder gaat deze systematiek niet meer op. Dit betekent dat Senzer nu
voortaan net zoals de andere gemeenschappelijke regelingen een indexering op lonen en
prijzen dient door te berekenen naar gemeenten. Niet doorberekenen van deze indexering zou
een verkapte bezuiniging betreffen.
Inzet weerstandsvermogen
In de begroting 2020 is Senzer uitgegaan van een aanwezig weerstandsvermogen van
€ 12.973.000 per 31-12-2019. Dit weerstandsvermogen is in hun begroting 2020 volledig
ingezet om de extra bijdragen van gemeenten aan het tekort van Senzer te dempen.
Het werkelijke weerstandsvermogen op die datum blijkt nu echter € 15.332.000 te zijn. In het
bedrag van € 12.973.000 had Senzer het jaarrekeningresultaat 2018 van € 2.359.000 namelijk
niet meegenomen. Dat is naar onze opvatting een omissie geweest.
In lijn met de afspraken uit de begroting 2020 is daarom in de zienswijze opgenomen dat deze
€ 2.359.000 ingezet dient te worden voor verlaging van de bijdragen gemeenten in 2021. Dit is
feitelijk een correctie op de begroting van Senzer op basis van de nu juist voorhanden zijnde

informatie.
Indien Senzer naar aanleiding van deze zienswijze de begroting aanpast betekent dat een
incidenteel voordeel van € 187.000 op de bijdrage 2021. In bovenstaande tabel is dat nog niet
opgenomen omdat Senzer de zienswijze nog dient te behandelen.
Uitvoering
Na vaststelling in de raad wordt de zienswijze verstuurd naar Senzer en verwerkt in de
begroting 2021 en meerjarenraming. Deze begroting wordt in juli vastgesteld door het
Algemeen Bestuur van Senzer en vervolgens voor goedkeuring verstuurd naar de Provincie.
Bijlagen
Bijlage 1 – Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Senzer en
aanbiedingsbrief
Bijlage 2 - Concept zienswijze Ontwerpbegroting
Bijlage 3 - Raadsbesluit
Gemert, 14 april 2020
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