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Onderwerp: Verlenging Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Bijzondere Bijstand
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
Het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Bijzondere Bijstand onder gelijke
uitgangspunten en voorwaarden met ingang van 1-5-2022 tot en met 31-12-2023.
Inleiding
De huidige DVO
De opdracht voor de uitvoering van de Bijzondere Bijstand en de overige
inkomensondersteunende regelingen uit de Participatiewet is bij de oprichting van de GR
Peelgemeenten op 1 januari 2017 overgegaan van de gemeente Helmond, die het voor de
regio uitvoerde, naar de GR Peelgemeenten.
GR Peelgemeenten heeft in 2017 met Senzer een DVO gesloten om de uitvoering van de
Bijzondere Bijstand en de overige inkomensondersteunende regelingen voor de gemeenten
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren, door Senzer uit te laten voeren. De
DVO heeft een looptijd van 5 jaar, van 1-5-2017 tot 1-5-2022.
Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
De GR Peelgemeenten voert de jeugdwet, WMO en onderdelen van het minima- en
schuldenbeleid uit voor 5 gemeenten: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.
Gemeenschappelijke regeling Senzer
De GR Senzer voert de Participatiewet uit voor 7 gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo,
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.
Strategische samenwerking
De GR Peelgemeenten en GR Senzer zijn op dit moment met elkaar in gesprek over hoe de
samenwerking vanuit de beide organisatiekoersen in de toekomst vormgegeven kan worden
en wat dit betekent voor de maatschappelijke opgaven in het sociaal domein en de
arbeidsmarktregio Helmond-de Peel. De rode draad voor de samenwerking en de
dienstverlening is dat de inwoner centraal staat.
Kernboodschap
De Dagelijkse Besturen van de GR Peelgemeenten en de GR Senzer hebben besloten de
dienstverleningsovereenkomst (DVO) Bijzondere Bijstand onder gelijke uitgangspunten en
voorwaarden met ingang van 1-5-2022 te verlengen tot en met 31-12-2023.
Voor de inwoners verandert er met deze verlenging van de DVO niets.
Er zijn aanvullende afspraken gemaakt over verbeterde managementinformatie voor
gemeenten. Bijvoorbeeld specifiekere informatie over de kosten van bewindvoering.
Bewindvoering wordt door de rechtbank ingesteld, maar door de gemeente betaald uit de
Bijzondere Bijstand. Als meer zicht is op soorten bewindvoering die worden ingesteld, kunnen
betere keuzes worden gemaakt over het aanbieden van voorliggende voorzieningen.

Vervolgstappen
De GR Peelgemeenten en de GR Senzer stemmen de koersagenda’s op elkaar af. De DVO
Bijzondere Bijstand zal dan aan gaan sluiten bij de strategische samenwerking en vanuit dat
perspectief verder geconcretiseerd worden met ingang van 1-1-2024.
Financiën
Die financiering van de nieuwe (verlengde) DVO is dezelfde als de huidige DVO. Het budget
voor de uitvoering bedraagt voor 2021-2022 € 576.500,- (begroting 2022). Op dit budget mag
de gebruikelijke indexering worden toegepast met ingang van 2023.
Senzer werkt gedurende de looptijd van de verlenging aan een nieuwe berekening van de
uitvoeringskosten die past bij de Governance van Senzer én die acceptabel is voor de GR
Peelgemeenten en de Peelgemeenten waarvoor deze GR werkt: Asten, Deurne, GemertBakel, Laarbeek en Someren.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

