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Geacht bestuur,
De ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de
Gemeenschappelijke Regeling Senzer is aan de gemeenteraad van Gemert-Bakel
voorgelegd, zodat de raad zijn zienswijze kenbaar kan maken.
De jaren 2020 en 2021 en ook 2022 zijn als gevolg van de coronacrisis bijzonder
intensieve jaren geweest. Deze situatie vraagt van onze samenwerkingspartners grote
inzet en betrokkenheid. Allereerst spreken we daarom onze waardering uit voor de wijze
waarop u in de afgelopen periode invulling heeft gegeven aan uw werkzaamheden. Ook
voor de voortvarende aanpak voor de uitvoering van de leefgeldregeling voor de
vluchtelingen uit Oekraïne, spreken wij onze waardering uit.
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De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft kennisgenomen van de ontwerpbegroting
2023 en vraagt het Algemeen Bestuur van Senzer het volgende in overweging te
nemen:
Aandacht voor de doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt
Hoewel genoeg aanknopingspunten in de ontwerpbegroting te vinden zijn met
betrekking tot de doelgroep met <30% loonwaarde en ook verwezen wordt naar de
Helmondse pilot ‘Iedereen mag meedoen’, wordt deze doelgroep in de begroting
nergens expliciet genoemd. Senzer zal zich samen met de gemeenten moeten
uitspreken over hoe deze groep te gaan bedienen, rekening houdende met o.a. de
positioneringsnotitie en bijbehorende waarden en uitgangspunten en de uitkomsten van
de Helmondse pilot.
Doorontwikkeling gebiedsteam Sociaal Domein Gemert-Bakel
Gemert-Bakel wil vanuit het gebiedsteam Sociaal Domein de integratie van de drie
decentralisaties (Wmo, Jeugd en de Participatiewet) verder door ontwikkelen. De wens
is dat Senzer meer integraal onderdeel uit maakt van het gebiedsteam Sociaal Domein
en bijdraagt aan het meerjarig beleidskader en het uitvoeringsplan van het Sociaal
Domein en de samenwerking met onze belangrijkste kernpartners in het kernteam.
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Prestatieafspraken
De beleidsdoelstellingen in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 zijn
voor de ‘time-being’ gelijk gebleven aan de begroting 2022. Met de actualisatie van de
governance Senzer en met de komst van de coördinatietafel, is het van belang dat
nieuwe prestatieafspraken of ‘Key Performance Indicators (KPI’s) worden geformuleerd
voor het begrotingsproces 2024 en verder.
Financiële structuur
In onze zienswijze over uw ontwerpbegroting 2022 hebben wij gevraagd ons op de
hoogte te houden van de uitwerking van de nieuwe financiële structuur.
Het doet ons goed te lezen dat hierin al stappen zijn gemaakt. Ons verzoek om ons
hierbij op de hoogte te houden van de vervolgstappen, geldt dan ook voor het verdere
vervolg van dit traject.
Tot slot
Wij wensen u veel succes toe bij de uitvoering van uw taken.
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 raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,

[ Signer 1.Signature ]
[ Signer 1.Initials ] [ Signer 1.Complete
surname ]

de voorzitter,

[ Signer 2.Signature ]
[ Signer 2.Initials ] [ Signer 2.Complete
surname ]

pagina 3 van 3

