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Onderwerp:

Reactie college op de begroting 2016

Geachte heer Schonewille,
Namens het dagelijks bestuur heeft u de jaarstukken 2014 en de conceptbegroting 2016 van de
Intergemeentelijke Sociale Dienst AA en Hunze, Assen en Tynaarlo (ISD-AAT) aan de in de
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten aangeboden. Wij hebben onze goedkeuring verleend
aan uw conceptbegroting 2016. Op 30 juni 2015 zijn de jaarstukken 2014 en de conceptbegroting 2016 in de
gemeenteraad aan de orde geweest.
Participatiewet.
Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn wij als
gemeente verantwoordelijk geworden voor onze inwoners met een beperking om te participeren in onze
samenleving. Voor een deel van deze inwoners betekent dit ondersteuning bieden zodat betaald werk in zicht
komt. Voor een ander deel van deze groep inwoners is een zinvolle dagbesteding van belang. Om dit alles zo
goed mogelijk uit te kunnen voeren heeft u als organisatie de opdracht gekregen de uitvoering van de
Participatiewet in een nieuwe uitvoeringsorganisatie gezamenlijk met een deel van Alescon uit te gaan voeren.
Ten aanzien van de ontwikkelingen willen wij het volgende benadrukken:
-

-

-

Naast het maximaal inzetten op het re-integreren van bijstandsgerechtigden uit onze gemeente naar
betaald werk, vragen wij u alternatieven te bedenken voor de groep inwoners die afhankelijk zijn van
een zinvolle dagbesteding. Wij vragen u daarom contacten te leggen met het non profit organisaties,
zodat ook plaatsing middels vrijwilligerswerk plaats vindt. Het is belangrijk dat een nauwe
samenwerking met de sociaal teams tot stand wordt gebracht, zodat een goede afstemming ontstaat
over de inzet van dagbesteding die vanuit de WMO wordt gefinancierd.
De realisatie met betrekking tot de afspraakbanen en het nieuw beschut werken volgen wij met
belangstelling. Het is voor ons belangrijk dat deze banen gereserveerd worden voor de groep inwoners
die het ook betreft.
Gezamenlijk is met het museum De Buitenplaats is een nieuwe invulling gegeven aan hun reintegratietaken.Wanneer de Buitenplaats slaagt in de opdracht om meer werkzoekende door te laten
stromen naar de arbeidsmarkt, willen wij een deel van de re-integratiemiddelen hiervoor beschikbaar
houden.

Arbeidsmarktregio Groningen/Noord-Drenthe.
De gemeente Tynaarlo is gezamenlijk met de 2 andere gemeenten binnen de ISD-AAT opgegaan in de
arbeidsmarktregio Groningen. Wij verwachten dat de ISD zich sterk maakt voor de inzet van middelen die daar
verdeeld worden, zoals de ESF-subsidies en middelen die het kabinet beschikbaar stelt in het kader van
werkgelegenheid.
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Vooral de extra gelden die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld in het kader van de bestrijding van de
(jeugd-)werkloosheid, vinden wij voor onze gemeente van belang, om de jeugdwerkloosheid zo laag mogelijk te
houden.
Zorgelijk vinden wij de ontwikkeling met het “doelgroepenregister”, waarbij zoals het nu lijkt een beperkte groep
inwoners voor in aanmerking kan komen. Wij verwachten de ISD een pro-actieve houding wanneer het gaat om
het signaleren van mogelijke knelpunten, zoals bij dit doelgroepenregister.
Werkgeversbenadering
Om de Participatiewet succesvol te kunnen laten worden, is een goede relatie met de werkgevers in onze regio
van groot belang. De ISD WerkpleinBaanzicht heeft inmiddels een groot netwerk van werkgevers die vanuit het
maatschappelijk verantwoord ondernemen mensen met een beperking in dienst nemen. Wij vragen van de ISD
WerkpleinBaanzicht (en vervolgens de nieuwe organisatie) te blijven investeren op deze werkgeverskant.
Transformatie
De datum 1 januari 2015 betekent dat de decentralisaties voor het grootse gedeelte gerealiseerd zijn. Ten
aanzien van de participatiewet zijn de laatste verordeningen in de gemeenteraad behandeld en wij gaan als
gemeente verder met de transformatie. Immers, de overdracht van de nieuwe wetten naar de gemeenten
betekent tevens dat er in de samenleving een omslag moet gaat plaats vinden. Om tot een goede transformatie
te komen is tevens de inzet van de ISD WerkpleinBaanzicht van belang en waarbij ook vanuit uw organisatie
medewerking wordt gevraagd.
BUIG
In de begroting ISD 2016 wordt in de vergelijkende cijfers 2015 nog uitgegaan van de vastgestelde begroting
2015. Dat is op zich juist, maar na het opstellen van deze begroting zijn ook cijfers bekend geworden over het
voorlopige BUIG budget 2015 (opgenomen in een flitsmemo van de ISD op 30 september 2014). In de
begroting van de gemeente Tynaarlo 2015 en op basis daarvan de meerjarenbegroting, hebben wij rekening
gehouden met deze fors naar beneden bijgestelde rijksbijdragen. De oorzaken van de daling in 2015 en de
effecten van het verdeelmodel dienen nog nader te worden onderzocht. Het definitieve budget 2015 wordt in
september 2015 vastgesteld. Al met al onzekerheden met een grote financiele impact. Wij zijn in onze
gemeentelijke begroting uitgegaan van de informatie op basis van de voorlopige budgetten 2015 (ook als basis
voor 2016) en willen u vragen actuele inzichten steeds tijdig in de begrotingen van de ISD door te voeren en
ons daarover te blijven informeren.
Minimabeleid
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de gemeentelijke begroting 2015 ingestemd met een
taakstelling van 50.000,- op het Meedoenbeleid en €50.000,- op de Bijzondere Bijstand. Tegelijkertijd voegt de
gemeente uit eigen middelen hier geld aan toe vanuit de budgetten Armoedebeleid en de Tegemoetkoming
chronische zieken. In de begroting 2016 van de ISD is echter een verhoging van de uitgaven begroot. Daarom
verzoeken wij de vinger op aan de pols te houden en per kwartaal hierover te rapporteren.
Zienswijze gemeenteraad
Zoals in de gemeenschappelijke regeling is voorgeschreven, hebben wij de conceptbegroting 2016 aan de
gemeenteraad voorgelegd, opdat de leden van de raad hun opvattingen en wensen in relatie tot de begroting
naar voren konden brengen. In de raadsvergadering van 30 juni 2015 heeft de raad zich aangesloten bij onze
opmerkingen zoals wij die in deze brief verwoorden.

Tot slot
Wij zijn ons ervan bewust dat de overgang naar de Participatiewet en de opdracht om te komen tot een nieuwe
organisatie extra inzet heeft gekost en zal kosten van uw medewerkers. De uitvoering met betrekking tot de
uitvoering van de uitkeringen heeft - voor zover bij ons bekend – geen knelpunten opgeleverd. Dit brengt ons er
toe de medewerkers van de ISD WerkpleinBaanzicht te danken voor hun inzet in 2014.
Wij wensen u succes met uw werkzaamheden in de toekomst.
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