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Herstelbegroting Senzer 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Geachte raad,
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 lid 3 Wgr zendt het Dagelijks bestuur van Senzer u
bijgaand een herstelbegroting genaamd "Concept herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 20212023" voordat deze aan het Algemeen bestuur van Senzer wordt aangeboden.
Achtergrond

In oktober vorig jaar ontvingen wij uw zienswijze met betrekking tot de begroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023. Op 30 oktober 2019 heeft het Algemeen bestuur met inachtneming
van de ontvangen zienwijzen de begroting vastgesteld en is deze op 31 oktober 2019 aan de
Provincie Noord-Brabant gezonden.
De Provincie Noord-Brabant heeft in haar rol als toezichthouder de begroting niet goedgekeurd.
Elierdoor is Senzer per 1 januari 2020 van het gebruikelijke repressieve financieel toezicht naar
preventief financieel toezicht gegaan. Tevens moet Senzer voor 9 april 2020 een herstelbegroting
indienen die door de Provincie Noord-Brabant goedkeurd moet worden.
Overleg

Uit overleg met de Provincie Noord-Brabant blijkt dat de begroting 2020 in financiële zin geen
aanpassing behoeft. Het herstel dient plaats te vinden in het meerjarenperspectief en dan specifiek
in de jaren 2022 en 2023.
Het Rijk heeft op dit moment nog geen besluit genomen over de wijziging in het verdeelmodel en de
daarbij behorende ophoging van de BUIG-middelen. De Provincie Noord-Brabant stelt daarom dat zij
het niet reëel acht dat Senzer hier in de meerjarenraming al vanuit gaat.
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Herstelbegroting

Omdat het nog onzeker is of de BUIG-middelen worden opgehoogd is de meerjarenraming
aangepast. De structurele bijdragen van de deelnemende gemeenten voor de jaren 2022 en 2023 zijn
met € 2 miljoen verhoogd. Tegelijktijd zijn de BUIG-midddelen met € 2 miljoen euro verlaagd. Op de
overige onderdelen is de meerjarenraming hetzelfde gebleven.
De structurele bijdragen zijn als volgt te verdelen onder de deelnemende gemeenten:
Bijdrage

Gemeente

Aandeel in %

Asten
Deurne
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Helmond
Laarbeek
Someren

79.053
163.873
291.551
158.244
1.127.221
92.222
87.835

3,95
8,19
14,58
7,91
56,36
4,61
4,39

Totaal

2.000.000

100,00%

De herstelbegroting is gemaakt in nauwe samenwerking tussen Senzer en vertegenwoordigers van
alle deelnemende gemeenten (krachtteam).
In het geval het Rijk de beschikbare middelen in de betreffende jaren als gevolg van een wijziging in
het verdeelmodel ophoogt, vervalt daarmee de extra bijdrage.
Graag vernemen wij uiterlijk 20 maart 2020 uw zienswijze zodat wij deze kunnen verwerken en
aanbieden aan het Algemeen bestuur. Vanzelfsprekend zijn wij bereid de herstelbegroting en de
meerjarenraming in uw commissie toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van Senzer
namens deze,

A.E.W. van Limpt
Algemeen directeur

Bijlage:
- Concept herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
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