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Focusgroep WPDA
Advies kaderbrief 2021 WPDA
De Focusgroep heeft de kaderbrief van de WPDA gelezen en besproken op 2 maart 2021. In
de kaderbrief valt de Focusgroep twee zaken op:
- De kaderbrief is financieel zeer algemeen opgesteld. Er worden veel ontwikkelingen
benoemd die gaande zijn of gaan komen en er wordt vervolgens gewaarschuwd dat
nog maar weinig gezegd kan worden over begrotingsjaar 2022. De verwachte
gevolgen van ontwikkelingen worden nergens concreet, waarmee de indruk ontstaat
dat de WPDA de ontwikkelingen gelaten op zich af laat komen en geen enkele
invloed heeft op de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben en zich ook niet kan
voorbereiden op de financiële effecten daarvan. De genoemde onzekerheden zijn:
o Gevolgen Corona voor onder andere het bijstandsvolume
o Economische ontwikkeling; waarschijnlijk beperkte groei of recessie
o Vergrijzing en daardoor meer AOW maar ook grotere vervangingsvraag
o Technologische veranderingen
o Veranderingen door verduurzaming van productieprocessen
o Veranderende maatschappelijke visie op ZZP en Flex
o Verkiezingen Tweede Kamer 2021
o Verkiezingen Gemeenteraad 2022
o Financiering nieuwe Wet inburgering
o Gebundelde uitkering Participatiewet (BUIG); macrobudget en verdeelmodel
o Herijking Gemeentefonds; met name de verdeelmodellen Sociaal Domein
- Op pagina 4 van de kaderbrief wordt in de tweede alinea onder ‘financieel kader’
gesproken over de nieuwe Wet inburgering (oftewel: de Wet Koolmees). De WPDA
stelt hier dat ‘het nog onduidelijk is of de financiering van de nieuwe Wet Inburgering
vanuit het Rijk afdoende zal zijn’. Hiermee lijkt de WPDA een nieuwe
gedecentraliseerde openeinderegeling aan te kondigen.
De Focusgroep adviseert de AANT-raden om de volgende reactie te geven op de kaderbrief:
- Uw kaderbrief is financieel zeer algemeen opgesteld. U benoemt elf onzekerheden
met betrekking tot begrotingsjaar 2022, maar maakt nergens concreet welke
financiële effecten deze onzekerheden zouden kunnen hebben. En dit terwijl u uw
kaderbrief begint met de zin ‘Jaarlijks maken wij een kaderbrief waarin de financiële
kaders en de risico’s en kansen worden geschetst’. Uiteraard begrijpen wij dat over
een aantal van de genoemde onzekerheden weinig concreets valt te zeggen. Maar bij
andere onzekerheden gaat het meer over ontwikkelingen waarbij wij onderbouwde
verwachtingen, analyses en/of prognoses missen die ons inziens door de WPDA wel
zouden moeten kunnen worden gegeven. Kortom: wij missen in uw kaderbrief deze
onderbouwde verwachtingen, analyses en/of prognoses en verwachten die wel te
zien in de begroting voor 2022 en toekomstige kaderbrieven.

-

Op pagina 4 van uw kaderbrief wordt in de tweede alinea onder ‘financieel kader’
gesproken over de nieuwe Wet inburgering (oftewel: de Wet Koolmees). U stelt hier
dat ‘het nog onduidelijk is of de financiering van de nieuwe Wet Inburgering vanuit het
Rijk afdoende zal zijn’ en neemt dit op als onzekerheid voor het financieel kader.
Uiteraard is ons bekend dat deze financiering nog niet duidelijk is, maar wij zijn het
niet met u eens dat dit een onzekerheid voor het financieel kader inhoudt. Wat ons
betreft is het financieel kader bij deze wet helder en die geven wij u hierbij dan ook
mee voor de begroting: ongeacht de hoogte van de rijksfinanciering, zal de Wet
inburgering binnen de rijksmiddelen worden uitgevoerd, als gemeenteraad
accepteren wij niet nog een gedecentraliseerde openeinderegeling.
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