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Vraag:
Op de agenda van de commissievergadering van 14 mei aanstaande staat onder meer
het formuleren van zienswijzen op de Ontwerpbegroting GRWRE 2021 en de
Meerjarenbegroting 2022-2024. Bij de stukken is het advies van de Adviesraad Sociaal
Domein (verder ASD) gevoegd van 30 maart jl. In dit advies worden een aantal vragen
gesteld en opmerkingen gemaakt waaruit naar mijn mening een goed beeld is te
destilleren van de problemen rond het beheersbaar houden van de uitgaven van de
Participatiewet door Ergon voor de komende jaren. Als raadsleden zijn wij daarin ook
meegenomen tijdens de bijeenkomst van 19 februari. Tijdens deze bijeenkomst is er
door onder meer Berenschot een wat somber toekomstperspectief geschetst rond het
betaalbaar houden van de uitvoering van de Participatiewet door de deelnemende
gemeenten Ergon. In de voorliggende financiële stukken is daar maar weinig van terug
te vinden terwijl de ASD daar in hun advies wel degelijk op is ingegaan. Verder zijn in
de concept zienswijzen deze inhoudelijke reacties van de ASD onvoldoende
meegenomen. Ook maakt de ASD een terechte opmerking over het nog steeds niet
beschikbaar hebben van de 3D-monitor en het hierdoor niet kunnen beschikken over
een integrale financiële benadering van de drie decentralisatie (Jeugd, WMO en
Participatiewet) zeker met het zicht op de dit jaar uit te brengen Kaderbrief en vast te
stellen nieuwe Programmabegroting Meerjarenraming.
Wat mij betreft leidt het vorenstaande tot de navolgende vragen:
1.

2.

3.

Mogen wij als raad worden meegenomen in de inhoudelijke reactie van het college
op het advies van de ASD en voor aanvang van onze fractievergadering van 11
mei aanstaande het verslag ontvangen van het met de ASD daarover gevoerde
overleg;
Waarom zijn de door de ASD gemaakte terechte inhoudelijke opmerkingen niet op
alle genoemde onderwerpen meegenomen in de concept zienswijzen. De
opmerkingen zijn in het kader van het financieel meerjarenperspectief van Ergon,
c.q. onze jaarlijkse bijdrage aan Ergon, wel degelijk steekhoudend;
Is er bij het college bekend of arbeidsbemiddeling via de Participatiewet vertraging
oploopt vanwege de problemen rond het Coronavirus en wilt u ons meenemen in
de strategie van Ergon in deze.

4.

Kan het college mededelen wanneer wij als gemeenteraad de nieuwe 3D-monitor
kunnen ontvangen. (reactie van de ASD rond het nog steeds niet de beschikking
hebben van deze monitor: Op grond van de verstrekte gegevens en het ontbreken
van een integrale benadering Sociaal Domein en de invloed van het Coronavirus
vinden wij dit niet verantwoord). Een mening die ik van harte ondersteun.

Antwoord:
Antwoord vraag 1:
De ASD is schriftelijk om advies gevraagd. Twee leden hebben via videogesprek met
de ambtenaar vragen gesteld en opmerkingen t.a.v. de begroting gemaakt. Hiervan
hebben we geen schriftelijk verslag gemaakt.
De ASD heeft geen advies uitgebracht en besloten de voorgelegde begroting GRWRE
2021 en de Meerjarenbegroting 2022-2024 voor kennisgeving aan te nemen. Het
college heeft geen inhoudelijke reactie verstuurd. De reactie van de ASD is toegevoegd
aan het raadsvoorstel.
Antwoord vraag 2:
De ASD heeft opmerkingen gemaakt met betrekking tot het meerjarenperspectief.
Deze zijn niet meegenomen in de zienswijze, omdat de GRWRE deze punten in beeld
heeft. 2021 moet als tussenjaar gezien moet worden. 2020 wordt gebruikt om een
meerjarenperspectief te ontwikkelen waarmee vanaf 2021 gebouwd wordt aan een
financieel gezonde en toekomstbestendige GRWRE. Hierin worden o.a. ook
huisvestingskosten en de algemene reserve/opbouwen weerstandsvermogen
meegenomen. Valkenswaard is vertegenwoordigd in de ambtelijke werkgroep en
bestuurscommissie Strategische Koers en bewaakt deze punten.
Daarnaast is de ASD bezorgd over de voorgenomen bezuiniging van Ergon in 2021.
Hiervoor zijn geen afzonderlijke KPI’s opgesteld. Ook dit is niet meegenomen in de
zienswijze. Hiervoor geldt dat de bezuiniging terug te vinden is in het
exploitatieresultaat, dat een verantwoordelijkheid is van de algemeen directeur Ergon.
Dit wordt gemonitord via de kwartaalrapportages waarin het onderdeel is van het
exploitatieresultaat.
Antwoord vraag 3:
Arbeidsbemiddeling heeft een andere vorm gekregen door Corona. Bij het
Participatiebedrijf (uitvoering arbeidsbemiddeling Participatiewet voor de GRWRE) is de
dienstverlening aangepast op de corona-maatregelen. Groepsactiviteiten zijn
gepauzeerd en inwoners worden individueel begeleid. De begeleiding is telefonisch, via
videogesprekken en opdrachten worden ook gemaild. Ideaal is het niet en we zien
landelijk het werkloosheidcijfer oplopen. Desondanks vinden mensen nog steeds werk.
Sollicitatiegesprekken gaan ook nog steeds door, digitaal of op locatie met gepaste
afstand.

De groep die niet op afstand begeleid kon worden door gebrek aan digitale
vaardigheden of door taalbarrière, heeft tijdelijk geen begeleiding gehad vanuit het
Participatiebedrijf. Ondertussen duurt dit te lang en wordt op korte termijn ook deze
groep weer begeleid. Momenteel wordt hier werkwijze op ontwikkeld door Ergon en
snel uitgevoerd. Details zijn nog niet bekend, maar hierbij is te denken kleine groepen
begeleiden. Bovendien wordt goed gekeken waar de kansen op de arbeidsmarkt liggen
om in de huidige situatie de inzet te bepalen.
Antwoord vraag 4:
In de raadsbijeenkomst over de Monitor Sociaal Domein op 3 oktober jl. is aangegeven
dat de eerste rapportage van de Monitor Sociaal Domein in de 1e helft 2020 gereed
zou zijn, met de inspanningsverplichting om deze mogelijk al in het 1e kwartaal van
2020 gereed te hebben. Dit laatste is helaas niet gelukt de druk op het sociaal domein
als gevolg van het Coronavirus. De verwachting is data rond de zomer de eerste
rapportage van de Monitor Sociaal Domein met de raad kan worden gedeeld.
De resultaten 2019 op tactisch (begroting) niveau zijn opgenomen in de jaarrekening
2019 welke op korte termijn aan u zal worden aangeboden.

