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Onderwerp: Actualisatie GR Senzer
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
De laatste stand van zaken rond de positionering, de governance en de financiering van
Senzer.
Inleiding
In het voorjaar 2020 is het eindrapport van de evaluatie van de GR Senzer, uitgevoerd door
bureau Berenschot, opgeleverd en met de gemeenteraden gedeeld. Het Algemeen Bestuur
Senzer heeft destijds met tevredenheid kennisgenomen van de conclusie van Berenschot dat
Senzer een buitengewoon goed presterend werkbedrijf is en een belangrijke publieke waarde
levert; zowel voor de doelgroep van mensen die (nog) geen plek hebben op de reguliere
arbeidsmarkt als voor de regionale werkgevers.
Het Algemeen Bestuur heeft drie aanknopingspunten onderscheiden voor de verdere
ontwikkeling van Senzer.
1. De positionering: actualisatie van de opdracht van Senzer in de huidige context;
2. De governance: de uitkomsten van het positioneringstraject zijn input voor reflectie op
de governance van Senzer. Onder governance verstaan we de manier waarop Senzer
bestuurd en aangestuurd wordt. Denk daarbij aan de relatie tussen de gemeenten en
Senzer (opdrachtgever – opdrachtnemer);
3. De financiering: met de in processtap 1 en 2 bepaalde kaders voor de onderlinge
samenwerking kan opnieuw naar de financieringsafspraken worden gekeken.
De positionering is de ‘paraplu’ boven de verdere ontwikkeling van Senzer. Om die reden is
daar als eerste naar gekeken. In maart 2021 is de geactualiseerde positionering in de
gemeenteraden van de arbeidsmarktregio Helmond – De Peel besproken.
Daarnaast is door het Dagelijks Bestuur een bestuurlijke werkgroep governance ingesteld.
Deze werkgroep heeft als opdracht om de governance van Senzer te actualiseren. Voor deze
actualisatie zijn twee redenen. Ten eerste zijn de omstandigheden sinds het ontstaan van
Senzer gewijzigd. Ten tweede is er behoefte om de governance aan te passen aan de nieuwe
opdracht (lees: geactualiseerde positionering) van Senzer. Daarnaast maakt gewijzigde weten regelgeving aanpassing noodzakelijk.
De bestuurlijke werkgroep governance is gekomen tot een analyse en plan van aanpak. Zij
heeft zich hierbij onder meer laten adviseren door Theo Camps, hoogleraar organisatiekunde
en bestuurskunde TIAS School for Business and Society.

Kernboodschap
In 2022 wordt de actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling verder voorbereid met
daarin hernieuwde governance- en financiële afspraken. Deze nieuwe afspraken moeten
volgens planning op 1 januari 2023 in werking treden. In bijgevoegde notitie vindt u informatie
over de bestuurlijke uitgangspunten en het proces van de actualisatie van de
gemeenschappelijke regeling.
De actualisatie wordt voorbereid door werkgroepen die kijken naar de financiële en juridische
aspecten en naar de gevolgen voor de dienstverlening van Senzer.
Vervolgstappen
Na het zomerreces wordt het voorstel voor de nieuwe governance besproken met alle
gemeenteraden. Voor het einde van het jaar nemen de colleges het definitieve besluit over de
actualisatie van de GR.
Financiën
N.v.t.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

