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Onderwerp: Begrotingswijziging 2021 Senzer
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de begrotingswijziging 2021 van Senzer.
Inleiding
In juli 2020 heeft het Algemeen bestuur van Senzer de begroting 2021 vastgesteld.
Voorafgaand daaraan is de begroting via een zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden
voorgelegd. Daarbij is aangegeven dat er waarschijnlijk nog een begrotingswijziging zou
volgen omdat in deze begroting nog geen rekening was gehouden met de gevolgen van de
corona-pandemie. Die waren op dat moment nog niet bekend.
Kernboodschap
In de voorliggende begrotingswijziging zijn de gevolgen van de corona-pandemie wel
opgenomen.
Daarnaast is een andere technische wijziging doorgevoerd die te maken heeft met
aangescherpte landelijke regelgeving. Senzer dient haar begroting en verantwoording in lijn te
brengen met deze gewijzigde regelgeving. Zou Senzer dit niet doen, dan kan de accountant
geen goedkeurende verklaring afgeven over 2021.
In afstemming met de accountant is voor dit jaar voor een tijdelijke oplossing gekozen,
namelijk een technische aanpassing van de wijze waarop de programmatische baten en
lasten in de begroting zijn verwerkt.
Vervolgstappen
Voor een structurele oplossing is aanpassing van de gemeenschappelijke regeling nodig. Dit
maakt onderdeel uit van het lopende governancetraject van Senzer dat in 2022 wordt
afgerond.
Financiën
De nu voorliggende begrotingswijziging 2021 heeft geen financiële gevolgen voor de
gemeenten. Zowel tekorten als overschotten die voortvloeien uit de Participatiewet en
aanverwante regelingen blijven voor rekening van Senzer. Omdat een en ander niet leidt tot
een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen is deze begroting op 22 december 2021
direct, dus zonder een zienswijzeprocedure, door het Algemeen bestuur van Senzer
vastgesteld en toegezonden aan de Provincie Noord-Brabant als financieel toezichthouder.
U treft de gewijzigde begroting ter informatie in de bijlage aan.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

