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meicirculaire 2015 gemeentefonds

Conclusie: Zoals uit de tabel op de laatste pagina van dit
memo blijkt resulteert de mei-circulaire in een voor 2015
nadelig effect van -€ 249.000, voor 2016 een voordelig
effect van € 64.000 en voor 2017 en volgende jaren in
een voordelig effect van € 7.000 respectievelijk € 0. Het
nadelig effect in 2015 wordt veroorzaakt door een lager
accres. Bij het genoemde netto effect is er wel vanuit
gegaan dat de verlagingen van de integratie-uitkering
Sociaal Domein budgettair neutraal verlopen (in de
concept begroting 2016 is hiervan afgeweken).

Instemmen met bijgevoegd memo inzake de meicirculaire 2015.

akkoord
Instemmen met bijgevoegd memo inzake de
mei-circulaire 2015.

Afhankelijk van de publicatiedatum van de
septembercirculaire 2015 zal deze mei-circulaire als
basis dienen voor de begroting 2016-2020. De gevolgen
van de septembercirculaire zullen dan, net als in
voorgaande jaren, middels een raadsinformatiebrief aan
de raad kenbaar gemaakt worden.
Algemeen:
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor
een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de
rijksuitgaven (systeem van samen de trap op en samen
de trap af). De afrekening van het accres 2014 is nadelig
(-€ 125 miljoen). Dit wordt verrekend in 2015. Ook het
accres 2015 valt lager uit (-€ 221 miljoen). Samen
resulteert dit in een flinke daling van de algemene
uitkering 2015.
Met ingang van 2016 zijn de objectieve verdeelmodellen
van de “WMO 2015” en Jeugd van toepassing. Dit
resulteert in aanzienlijke herverdeeleffecten, waarvoor
ingroeipaden worden gehanteerd. Daarnaast wordt de
integratie-uitkering Sociaal Domein structureel verlaagd
met € 134 miljoen in verband met de zogenaamde WLZindiceerbaren. Verder worden de macrobudgetten in de
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verschillende jaren verlaagd met € 100 tot € 250 miljoen,
hoofdzakelijk in de taak Jeugd. De afgelopen jaren is
groot onderhoud aan het verdeelstelsel uitgevoerd. Met
ingang van 2016 worden de uitkomsten van de 2e fase
doorgevoerd, welke een overgangsregeling van 2 jaar
kent.
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Begroting subsidieaanvraag doorontwikkeling Het college wordt gevraagd in te stemmen met de
"Groen Talent Werkt"
Begroting voor een subsidieaanvraag bij het A&O fonds
voor doorontwikkeling van "Groen Talent Werkt"
(voorheen pilot Groen). Tevens wordt gevraagd om
voorfinanciering van het subsidiebedrag en instemming
om af te wijken van het lokale aanbestedingsbeleid (met
vermelding aan de gemeenteraad).

Inhuur ten behoeve van 'Talent werkt'

In de vergadering van 18 december 2014 heeft de raad
van gemeente Voerendaal ingestemd met de
bestendiging van de “Pilot Groen” en de doorontwikkeling
naar een Werkbedrijf Voerendaal 2018. Inmiddels wordt
hiervoor de naam 'Talent werkt' gebruikt. De
doorontwikkeling is in fasen verdeeld. Momenteel bevindt
zich de uitwerking in fase 2 waarvoor voor de periode 1
maart - 1 september voor 8 uur per week Vivian Jacobs
is ingehuurd. Voorgesteld wordt om ook voor fase 3
oftewel tot 1 juli 2016 Vivian Jacobs via Reiander
Management voor 8 uur per week in te huren. Hiermee
wordt echter de aanbestedingsnorm overschreden
waarover de raad door middel van bijgevoegde RIB
wordt geïnformeerd.

akkoord
1. Het college stemt in met en ondertekent de
bijgevoegde begroting ten behoeve van de
subsidieaanvraag bij het A&O fonds.
2. Het college stemt, na positieve beschikking op de
subsidieaanvraag door het A&O fonds, in met
voorfinanciering van het subsidiebedrag van € 43.625
voor de doorontwikkeling van "Groen Talent Werkt".
3. Het college stemt in met cofinanciering voor een
bedrag van € 56.200, welk bedrag bestaat uit inzet
eigen uren en reeds begrote facturen voor externen. In
middelen is een aanvullende cofinanciering nodig van €
5.000, waarvoor dekking bestaat uit de reserve sociaal
domein.
4. Het college stemt in met het afwijken van het lokale
aanbestedingsbeleid bij de opdrachtverlening aan
"Talent is Onbeperkt" en stelt de gemeenteraad hiervan
in kennis met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

1. Het college stemt in met en ondertekent
de bijgevoegde begroting ten behoeve van
de subsidieaanvraag bij het A&O fonds.
2. Het college stemt, na positieve
beschikking op de subsidieaanvraag door
het A&O fonds, in met voorfinanciering van
het subsidiebedrag van € 43.625 voor de
doorontwikkeling van "Groen Talent Werkt".
3. Het college stemt in met cofinanciering
voor een bedrag van € 56.200, welk bedrag
bestaat uit inzet eigen uren en reeds begrote
facturen voor externen. In middelen is een
aanvullende cofinanciering nodig van €
5.000, waarvoor dekking bestaat uit de
reserve sociaal domein.
4. Het college stemt in met het afwijken van
het lokale aanbestedingsbeleid bij de
opdrachtverlening aan "Talent is Onbeperkt"
en stelt de gemeenteraad hiervan in kennis
met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Het college stemt in:

akkoord

• met de inhuur via -13.000 voor 8 uur per week voor de
periode 1 september 2015 - 1 juli 2016 ten behoeve van
fase 3 van de doorontwikkeling 'Werkbedrijf Voerendaal
2018' (oftewel 'Talent werkt').
• de raad hiervan schriftelijk in kennis te stellen omdat
wordt afgeweken van het vigerende
aanbestedingsbeleid.

Het college stemt in:
• met de inhuur voor 8 uur per week voor de
periode 1 september 2015 - 1 juli 2016 ten
behoeve van fase 3 van de doorontwikkeling
'Werkbedrijf Voerendaal 2018' (oftewel
'Talent werkt').
• de raad hiervan schriftelijk in kennis te
stellen omdat wordt afgeweken van het
vigerende aanbestedingsbeleid

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 28-7-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
de secretaris,
de burgemeester,
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