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Samenvatting
Het Algemeen Bestuur van Senzer heeft op 12 december 2018 de kaderbrief voor 2020
vastgesteld. Deze kaderbrief is samen met de voorjaarsconferentie richtinggevend voor het
opstellen van het Ondernemingsplan 2020. Senzer nodigt de gemeenteraden uit te reageren op de
kaderbrief. Een toelichting op de kaderbrief geeft Senzer tijdens de commissievergadering in de
vorm van een presentatie.
Beslispunten
1. Kennisnemen van de kaderbrief 2020 van Senzer;
2. Instemmen met de in dit voorstel geformuleerd standpunt en deze toesturen aan het
Algemeen Bestuur van Senzer.
Inleiding
Senzer voert voor de gemeente Asten de Participatiewet uit. De basis voor deze uitvoering is de
gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (Senzer). Senzer stelt ieder jaar een
ondernemingsplan en begroting op. Dit gebeurt via een vaste beleidscyclus. De kaderbrief is het
eerste document in deze beleidscyclus waarop de gemeenteraad een reactie kan geven. De
najaarsconferentie en de diverse ontwikkelingen op rijksniveau vormden de basis. Het verslag van
de najaarsconferentie is als bijlage toegevoegd (AST/2019/3638)
Wat willen we bereiken
De gemeenteraad neemt in een vroegtijdig stadium kennis van de beleidsvoornemens van Senzer.
Door hierover een standpunt in te nemen, geeft de raad mede richting aan het te voeren beleid.
Wat gaan we daarvoor doen
Wij vragen de raad een standpunt in te nemen over de inhoud van de kaderbrief 2020 van Senzer.
Voorgesteld standpunt:
Wij kunnen ons in hoofdlijnen vinden in de voorgestelde beleidslijnen. Wij plaatsen hierbij de
volgende kanttekeningen:

2019003660*

Financiële middelen:
Wij delen het standpunt dat we gezamenlijk een oplossing moeten vinden om tot een sluitende
meerjarenbegroting te komen. Wij vinden wel dat hierbij gekeken moet worden naar de brede
context, waarbij alle oplossingsrichtingen in beeld worden gebracht. Wij onthouden ons daarom op
dit moment van een standpunt over inzet VSO/Pro en Beschut Werk. Wij bezien keuzes ten aanzien
van deze onderwerpen graag in zijn totaliteit. Wij vragen Senzer daarom de verschillende
scenario’s uit te werken en deze met de gemeenten te delen. Deze scenario’s moeten verder gaan
dan alleen VSO/PRO, beschut werk en weerstandsvermogen. Ook de eigen bedrijfsvoering en
alternatieven zoals het beperkter inzetten van re-integratietrajecten voor bepaalde doelgroepen
moeten wat ons betreft meegenomen worden. De opties binnen het bezuinigingspakket moeten
reëel zijn en de uiteindelijke keuzes die worden gemaakt moeten binnen ieders mogelijkheid liggen.
Inburgering:
Ook wij zien werk als beste instrument om te integreren. De deelname aan de arbeidsmarkt moet
wel duurzaam zijn en dus goed aansluiten bij de persoonlijke kenmerken, capaciteiten en
competenties van statushouders. De verschillende leefgebieden moeten hierbij aan de orde komen.
Vandaar dat een goede en tijdige afstemming én samenwerking met onze lokale partners,
waaronder Onis Vluchtelingenwerk noodzakelijk is. Pas wanneer ieders expertise goed wordt benut
is sprake van meerwaarde.
De aanstaande wijziging van de Inburgeringswet betekent een andere inrichting van de
inburgering. Wij kunnen ons vinden in het aanbod van Senzer om de voortrekkersrol op zich te
nemen. Voorwaarde hierbij is dat intensief wordt samengewerkt met lokale partners.
Voor de meeste gemeenten binnen de arbeidsmarktregio is de taakstelling huisvesting
statushouders te gering om de nieuwe Inburgeringswet volledig zelf uit te voeren. Dit geldt ook
voor de gemeente Asten (taakstelling 1e half jaar 2019: 8 personen). Wij zijn voorstander om
hierin samen op te trekken. Waar uiteindelijk de uitvoering en regie komen te liggen kan in een
later stadium worden bepaald, wanneer meer bekend is over de inhoud van de nieuwe wet en de
bijbehorende financiële consequenties.
Samenwerking ketenpartners:
De regie kan bij Senzer liggen wanneer er reële mogelijkheden tot werk zijn. Afspraken met de
lokale ketenpartners moeten in goed overleg worden gemaakt, waarbij de focus ligt op een
integrale aanpak en een integraal plan. Dit moet in een samenwerkingsconvenant duidelijk naar
voren komen.
Wegnemen van belemmeringen:
Belangrijkste voorwaarde om een individuele verplichting op grond van artikel 55 van de
Participatiewet op te leggen is dat deze effectief is. Met name bij psychische problematiek,
verslaving of schulden kan het opleggen van een verplichting een averechts effect hebben en bij de
andere leefgebieden juist voor (meer) problemen zorgen. In gesprek blijven, vertrouwen opbouwen
en motiveren/stimuleren zijn belangrijk om mensen in de juiste richting te bewegen. Daarbij is een
integrale aanpak essentieel om tot een structurele oplossing te komen. In sommige situaties kan
het opleggen van een maatregel inderdaad een stok achter de deur zijn. Het opleggen van een
dergelijke individuele verplichting is maatwerk en moet passen binnen de integrale aanpak van de
casus. Wij vragen Senzer daarom om, voordat de verplichting daadwerkelijk wordt opgelegd, dit af
te stemmen met de lokale ketenpartners.
Mogelijke alternatieven
Alternatieven zijn niet uitgewerkt.
Risico’s
De informatie in de kaderbrief is hoofdzakelijk beleidsmatig. Een cijfermatige onderbouwing volgt in
de Ontwerpbegroting 2020. Duidelijk is dat als gevolg van de lagere rijksbudgetten BUIG
Peelbreed, de meerjarenbegroting van Senzer onder druk staat. Dit brengt financiële risico’s met
zich mee. Deze risico’s worden in eerste instantie afgedekt door Senzer (via hun reserves). In
Asten wordt het risico opgenomen in de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting. Incidentele
verhoging van de gemeentelijke bijdrage kan vanuit de algemene reserve van de gemeente Asten
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bekostigd worden. Wanneer een verhoging van de gemeentelijke bijdrage structureel nodig blijkt,
moet hiervoor dekking worden gezocht in de begroting. Vooralsnog is hiervan geen sprake.
Indienen bezwaar:
De gemeenten Asten en Laarbeek ontvangen meer BUIG-middelen dan in eerste instantie
aangekondigd door het rijk. De overige 5 gemeenten beduidend minder. Per saldo wordt ruim 4,2
miljoen euro minder aan BUIG-budget ontvangen. Gezien het cumulatieve effect Senzer-breed en
het solidariteitsbeginsel, heeft het college besloten om samen met de andere gemeenten bezwaar
aan te tekenen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bureau Berenschot treedt
hierbij voor de regio als procesvertegenwoordiger op.
Communicatie
De P&C-cyclus van Senzer sluit niet volledig aan bij die van de gemeente Asten. De
raadsvergadering vindt namelijk plaats na de voorjaarsbijeenkomst. Dit lossen wij op door het
concept standpunt van de commissie Burgers in te brengen. De definitieve reactie van de raad
sturen wij na, zodat Senzer deze bij de verdere uitwerking van het concept Ondernemingsplan mee
kan nemen.
Wat mag het kosten
Zie kopje ‘risico’s’.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
1. Kaderbrief 2020 Senzer (AST/2019/3458)
2. Bijlage 1 bij kaderbrief: Notitie inzetten middelen Vso Pro (AST/2019/3634)
3. Bijlage 2 bij kaderbrief: Notitie beschut werk (AST/2019/3637)
4. Verslag najaarsconferentie (AST/2019/3638)
5. Ondernemingsplan 2019 definitief (AST/2019/3645)

d.vandijck@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Kaderbrief 2020 Senzer

Dagtekening:

26 februari 2019

Agendanummer:

19.02.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari
2019 met zaaknummer 2019003650;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 11 februari 2019;

besluit:

1.
2.

Kennis te nemen van de kaderbrief 2020 van Senzer;
In te stemmen met de in dit voorstel geformuleerd standpunt en deze toe te sturen
aan het Algemeen Bestuur van Senzer.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
26 februari 2019.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

