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Naar aanleiding van uw brief van 9 april 2020 waarbij u de ontwerpbegroting 2021 en
meerjarenraming 2022-2024 van Senzer aanbiedt aan de raad, sturen wij u hierbij onze
zienswijze toe.
Zienswijze
De gemeente Gemert-Bakel zich kan zich vinden in de door u gehanteerde
uitgangspunten voor 2021 en de meerjarenraming. Het bouwt voort op de nog steeds
actuele gezamenlijke vastgestelde beleidskaders en uitgangspunten van de begroting
van 2020. We willen in de toekomst beleidsmatig echter graag intensiever worden
betrokken bij de totstandkoming van de ontwerpbegroting, zodat we in staat zijn om aan
de voorkant mee te denken over keuzes en doelstellingen en aansluiting bij de brede
ambities binnen het Sociaal Domein.
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De gemeenteraad is het er mee eens dat het onderzoek naar de
financieringssystematiek en de verdeelsleutels niet wordt meegenomen in de begroting
2021 van Senzer. De gemeente Gemert-Bakel kan zich daarom ook vinden in
toepassing van het trap op/trap af effect in de begroting 2021.
In de begroting 2020 bent u uitgegaan van een aanwezig weerstandsvermogen van
€ 12.973.000 per 31-12-2019. Dit weerstandsvermogen is in uw 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 € 15.332.000 te zijn. In het
bedrag van € 12.973.000 had u 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 vinden wij daarom dat deze € 2.359.000
ingezet dient te worden voor verlaging van de bijdragen door de gemeenten in 2021.
Daarmee wordt niet vooruitgelopen op de afspraken uit de evaluatie, het betreft een
correctie op basis van de nu juist voorhanden zijnde informatie.
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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