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Onderwerp Actualisatiebegroting2022 Baanbrekers

Portefeuillehouder Oe heerTAH.M. Blankers

Datum raadsvergadering 22 februari 2022

Aantalbijlagen

Samenvatting
Van de gemeenschappelijkeregelingUitvoeringsorganisatieBaanbrekersis een actualisatievan de
begroting2022 ontvangen.Oe geactualiseerdebegroting2022 voorziet in een begrotingswijzigingdie
een verhogingvan de gemeentelijkebijdragemet € 1.103.637inhoudt.
Oe belangrijksteoorzakenvan het verhoogdenadeligeresultaatzitten in tegenvallendeinkomstenuit
de rijksbudgettenen het aantal bijstandsgerechtigdendat niet in eenzelfde lijn als voorheendaalt.
Gelet op het autonomekaraktervan dezeoorzakenen het volgensBaanbrekersontbrekenvan de
mogelijkhedenom dit resultaatbinnende eigenmiddelenop te vangen,wordt voorgesteldom in te
stemmenmet de geactualiseerdebegroting2022 van Baanbrekersen dit als zienswijzekenbaar te
maken aan Baanbrekers.

Aanleiding
Van de gemeenschappelijkeregelingUitvoeringsorganisatieBaanbrekers is een actualisatievan de
begroting2022 ontvangen.Oe geactualiseerdebegroting2022 voorziet in een begrotingswijzigingdie
een verhogingvan de gemeentelijkebijdragenmet zich mee brengt.Baanbrekersverzoektom uiterlijk
18 maarta.s. te reagerenop dezegeactualiseerdebegrotingdoor het indienenvan een zienswijze. In
dit voorstelgaanwij nader in op het verzoekvan Baanbrekersen de geactualiseerdebegroting.

Feitelijkeinformatie

Voorgeschiedenis
Oe ontwerpbegroting2022 is met inachtnemingvan de zienswijzenvan de radenvan de
Langstraatgemeentenvastgesteldop 28 juni 2021.Oe ontwerpbegrotingvoorzag in een gemeentelijke
bijdragevanuit Heusdenvan € 2.268.000en is destijdsondermeer opgesteldop basisvan de
toenmaligeinzichtenover de ontwikkelingenbinnende arbeidsmarkten de ontwikkelingvan de
rijksbudgetten.

Kaders(beleiden wettelijk)
NaastdeWet op de gemeenschappelijkeregelingenis de Gemeenschappelijkeregeling
uitvoeringsorganisatieBaanbrekerseen belangrijkkader. Met nameartikel 33 van de
gemeenschappelijkeregelingschrijftvoor dat het algemeenbestuurvan Baanbrekerseen
begrotingswijzigingdie een verhogingvan de gemeentelijkebijdragentot gevolg heeft, pas mag
vaststellennadatde gemeenteradenvan de deelnemendegemeenten is gevraagdom hun
zienswijzendaarop te geven.

Overigeinformatie
De geactualiseerdebegrotingresulteert in een stijgingvan een verwacht nadelig resultaattot een
afgerondbedragvan € 2.878.000.Het Heusdenseaandeelhierin bedraagtconform de ongewijzigde
verdeelsleutelin de gemeenschappelijkeregeling€ 1.103.637.
De belangrijksteoorzaakvan het nadeligeresultaatzit in een te hoge inschattingvan de inkomstenuit
de rijksbudgeUenvia de BUIG1 in de ontwerpbegroting.
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Verder is de daling van het aantal bijstandsgerechtigdenenigszinsgestagneerd,waardoorde
positievemargeop de BUIGflink is gedaald.Daarnaastis sprake van tegenvallersdie onder de
noemerpersonelecapaciteitvallenen grotendeelsincidenteelvan aard zijn.
Baanbrekersziet geenmogelijkheidom dezestijgingvan het verwachtenadelig resultaatbinnende
eigenmiddelenop te vangen.Een beroepop de gemeenten,om de gemeentelijkebijdragen te
verhogen, is volgensBaanbrekersonafwendbaarom liquiditeitsproblemente voorkomen.

Afweging
De wijze van financieringvan Baanbrekersvia het doorsluizenvan rijksbudgettenen de moeilijk in te
schattenontwikkelingvan het aantal uitkeringsgerechtigden,maakt het voor Baanbrekerslastigom
vroegtijdigeen betrouwbarebegrotingop te stellen. In de afgelopenjaren heeft dit telkens gunstig
uitgepakt,waardoorer op basisvan de jaarrekeningengemeentelijkebijdragenzijn terugbetaald.
Deze keer is er sprakevan een nadeligeffect. Omdathet grotendeelsom autonomeontwikkelingen
gaat, valt dit Baanbrekersniet of nauwelijksaan te rekenen.Nu Baanbrekersaangeeft dat het
opvangenvan deze tegenvallerook niet binnende eigenmogelijkhedenkan plaatsvinden,stellenwe
u voor om in te stemmenmetde geactualiseerdebegrotingen dit als zienswijzekenbaar te maken
aan het algemeenbestuurvan Baanbrekers.

Inzetvan middelen
De geactualiseerdebegrotingen de daarmeeverbandhoudendebegrotingswijzigingvoorziet in een
stijging van onzegemeentelijkebijdragemet€ 1.103.637.Ten opzichtevan de gemeentelijkebijdrage
die in de geldendegemeentelijkebegrotingis opgenomenis het een stijgingvan€ 1.119.533.Dit
verschil komtdoordat in de ontwerpbegrotingvan Baanbrekersin 2021, na zienswijzedoor
gemeenten,nog een verhogingvan de pensioenvoorzieningals gevolg van de wettelijke verplichting
vanuit deWet Arbeidsmarktin Balans(WAB) heeft plaatsgevonden.
De gemeentelijkebegrotingswijzigingwordt opgenomenin de eerste bestuursrapportagevan 2022.
De wijziging is incidenteelvan aard.De verwachtingis echterwel dat er sprakegaat zijn van een
structureeleffect.Dat zal in de ontwerpbegroting2023e.v. van Baanbrekersduidelijkworden.

Bedragen. € 1.000 2022

Gemeentelijkebijdrageprimairebegrotinggem. Heusden 2.252

WijzigingontwerpbegrotingBaanbrekersna zienswijze +€ 16

8egrotingswijziginggeactualiseerdebegrotingBaanbrekers + € 1.103

Gemeentelijkebijdragena begrotingswijziging 3.372

Risico's
De begrotingvan Baanbrekersherbergtdoor de financieringssystematiekvia de rijksbudgettenen de
fluctuaties in het verloopvan het aantal bijstandsgerechtigdende nodigeonzekerheden.Dit brengt
daaromeen verhoogdrisicomet zich mee op afwijkingenten opzichtevan de ramingen in de
gemeentebegroting.

Procedure I vervolgstappen
De geactualiseerdebegroting2022met bijbehorendebegrotingswijzigingis door het dagelijks bestuur
van Baanbrekersvastgesteldop 21 januari 2022.Het algemeenbestuur is hieroverge'lnformeerd
tijdens de vergaderingvan 31 januari 2022.
Rekeninghoudendmet de ontvangstdatumvan het verzoekom een zienswijzevan Baanbrekers,de
daarinopgenomentermijnvan 8 weken en onze reguliereprocedurevoor een raadsbesluit,behoort
de gebruikelijkebesluitvormingsprocedureniet tot de mogelijkheden.In overlegmet de griffie ligt dit
voorsteldaaromzondertussentijdsebehandelingin een informatieveraadsvergadering,direct ter
besluitvormingvoor in de raadsvergaderingvan 22 februari 2022. In de tussentijd is er gelegenheidtot
het stellenvan technischevragen.
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In vervolgop uw besluitkan met inachtnemingvan de ontvangenzienswijzende begrotingswijziging
op 4 april 2022 door het algemeenbestuurvan Baanbrekerswordenvastgesteld.

Voorgenomenbesluit
Wij stellen u voor bijgaandbesluitvast te stellen.

Het collegevan Heusden,
de secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees

Bijlage:
. Begeleidendebriefen geactualiseerdebegroting2022 Baanbrekers
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De raad van Heusden in zijn openbarevergaderingvan 22 februari 2022;

gezienhet voorstelvan het collegevan 1 februari2022;

gelet op de beraadslaging;

besluit:
in te stemmenmet de geactualiseerdebegrotingen daaropvolgendebegrotingswijzigingvan
Baanbrekersen dit als zienswijzekenbaarte makenaan het algemeenbestuurvan Baanbrekers.

de g.Jiffler, de voorzitter,
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