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Onderwerp: Zienswijze op kaderbrief MGR 2022 en op voorgenomen budgetoverheveling
naar begroting 2021
Geacht bestuur,
Door middel van deze brief reageren wij op de door u geboden mogelijkheid om te reageren
op de kadernota MGR 2022 2025 en de voorgenomen budgetoverheveling van 9 ton naar
de begroting van 2021.
-

Zienswijze onder voorbehoud van instemming door de raad
Helaas heeft de raad van Berg en Dal nog geen besluit kunnen nemen op ons voorstel over
deze punten. Vermoedelijk wordt hierover in de vergadering van 25 februari door de raad
een besluit genomen. In verband met de door u gestelde reactietermijn van 1 februari sturen
Wij de zienswijze van ons college. Deze zienswijze geldt dan onder voorbehoud van
instemming door de raad.
Zienswijze kadernota MGR 2022 2025
Allereerst willen wij u complimenteren met de duidelijke en volledige brief. De door u
genoemde accenten in de uitvoering door het Werkbedrijf en de lRvN sluiten goed aan op de
gestelde beleidsmatige en financiële kaders. We zijn daarnaast erg blij met het streven naar
duurzaam werk, waarover door de raad van Berg en Dal eerder een motie is aangenomen.
-

Zienswijze budgetoverheveling (begrotingswijziging)
Wij stemmen in met uw voorstel om 0,9 miljoen over te hevelen naar 2021 om in te kunnen
zetten op de volgende twee aspecten:
1. Uitvoering geven aan het I 00-banenplan (€ 600.000) zodat de doelstelling van het
Werkbedrijf wordt behaald om 1.100 mensen per jaar uit te laten stromen van de bijstand
naar werk. Door de coronacrisis is het aantal plaatsingen in 2020 niet gehaald.
2. De verbreding van de dienstverlening aan de doelgroep Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo) en aan extra werkzoekenden bij het Werkbedrijf (€ 300.000).
Ten aanzien van de middelen voor de Tozo-groep geven we aan het Werkbedrijf mee dat het
extra geld dat door het Rijk beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van
de coronacrisis, niet automatisch aan het budget van het Werkbedrijf zal worden
toegevoegd.
Wensen en bedenkingen over detacheringsstichting
Over uw voornemen om een detacheringsstichting op te richten en de mogelijkheid om
hierover wensen en/of bedenkingen in te brengen zal de raad waarschijnlijk in zijn
vergadering van 25 februari een besluit nemen. Dit houdt in dat wij u over de uitkomst
kunnen informeren voor afloop van de door u gestelde reactietermijn van 1 maart as.
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Ons college heeft de raad geadviseerd om hierover geen wensen of bedenkingen naar voren
te brengen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Berg en Dal,
De secretaris
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Mr. M. Slinkman
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