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Reden van agendering: ter besluitvorming
Aan de Raad,
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Voorstel / besluit:
Gevraagde beslissing(en)
1. Onderstaande zienswijzen af te geven over de kadernota 2022 GR BVO Halte Werk:
1.1. Halte Werk het gesprek aan te laten gaan met de gemeenten over hoe de GR BVO
Halte Werk bij de invulling van de inhoudelijke doelstellingen kan meebewegen met de
financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende jaren voor staan.
1.2. Halte werk opdracht te geven om voor de begroting 2022 de indexering van 1,3% te
hanteren, conform de Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen NoordHolland Noord (FUGR)
2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te maken
bij het bestuur van de GR BVO Halte Werk.
Inleiding
In 2018 is door de raden besloten gemeenschappelijke regelingen waarvoor een openbaar
lichaam is ingesteld te verzoeken om jaarlijks uiterlijk 15 december een kadernota met financiële
en beleidskaders aan te bieden aan de raden, waarvoor de raden uiterlijk 1 maart een zienswijze
kunnen afgeven. De uitkomsten uit de behandeling van de kadernota in de gemeenteraden van
de aan de GR deelnemende gemeenten zijn input voor de conceptbegroting 2022 die in het
voorjaar van 2021 wordt aangeboden.
Doelstellingen 2022
De hoofddoelstelling van de Halte Werk is om hun klanten waar mogelijk naar werk te begeleiden
en waar nodig financieel te ondersteunen. Ook mensen die (tijdelijk) geen minimuminkomen
kunnen verdienen, kunnen een beroep doen op ondersteuning via Halte Werk. Er is een aantal
doelstellingen, die worden uitgewerkt vanaf pagina 4 de kadernota. De doelstellingen zijn:
1. Intensief klantcontact;
2. Toeleiding naar meedoen
3. Preventie en vroegsignalering
4. Continue lerende organisatie
Nieuw beleid
In de kadernota wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen op terrein van integrale aanpak
van meervoudige problematiek (3 fte) als ook de intensivering van de preventiemaatregelen in
het kader van voorkomen van schulden (3,5 fte). Beide onderdelen zijn opgenomen in de
financiële meerjarenraming (pagina 9) en zijn niet structureel.
Op het moment dat deze kadernota is opgesteld is nog niet te overzien welke
uitvoeringsgevolgen deze ontwikkelingen hebben. Voor de uitvoering van deze ontwikkelingen
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zal het college, indien dat noodzakelijk is, de raad vragen in te stemmen met extra uitgaven in
verband met gewijzigde wet- en regelgeving.
COVID 19 pandemie
De coronapandemie wordt buiten beschouwing gelaten vanwege de grote mate van onzekerheid
met betrekking tot het verloop van de pandemie alsmede het feit dat het nu al inschatten van de
eventuele schade over ruim één jaar teveel onzekerheden met zich meebrengt.
Nieuwe uitvoeringsstructuur Participatiewet
Op 8 september 2020 heeft de raad, kennisgenomen van en ingestemd met, de aanbevelingen
en conclusie van het rapport Berenschot “Een toekomstbestendig scenario voor de uitvoering van
de Participatiewet”. In het rapport is een kader stellend, richtinggevend en toekomstig scenario
beschreven voor de uitvoering van de Participatiewet en alle andere werkzaamheden die Halte
werk uitvoert voor de gemeente HHW/LD.
Dit raadsbesluit voorziet in een zorgvuldige uitwerking van de gekozen richting in het
vervolgproces door de oprichting van een projectorganisatie om te komen tot een succesvolle
implementatie in najaar van 2021.
Ten aanzien het proces om op basis van het richtinggevend scenario te komen tot een nieuwe
uitvoeringsstructuur Participatiewet in de regio Alkmaar bestaat pas zekerheid nadat definitieve,
niet omkeerbare besluiten zijn genomen. Daarom is in de kadernota 2022 geen rekening
gehouden met de effecten.
Beoogd effect
Het gemeentelijk standpunt ten aanzien van de beleidsmatige en financiële kaders, zoals
genoemd in de kadernota 2022 van de GR BVO Halte Werk, kenbaar te maken.
Argumenten
1.1 Het is noodzakelijk om afspraken te evalueren en te verkennen wat de mogelijkheden zijn
omdat de financiële situatie en de opgaven van gemeenten is veranderd
De afspraak is dat gemeenschappelijke regelingen de gemeentelijke bijdrage elk jaar
kunnen indexeren en zodoende de gemeentelijke bijdrage elk jaar omhoog gaat. In het
licht van de opgaven waar gemeenten voor staan, is dit wellicht niet langer houdbaar. Wij
gaan dan ook graag het gesprek met Halte Werk aan over de vraag hoe we de kosten van
de belangrijke, overwegend wettelijke taken die Halte Werk voor de gemeenten uitvoert in
relatie kunnen brengen met de financiële positie van gemeenten.
1.2 In de kadernota 2022 wordt nog uitgegaan van een andere indexering dan die in de
financiële uitgangspunten van de regietafel is opgenomen
In de kadernota 2022 van Halte werk is rekening gehouden met een indexatie van 2,5%
die na het opstellen van de kadernota is gewijzigd. Voor de begroting 2022 dient van de
juiste indexering van 1,3% uitgegaan te worden, conform de Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord, die jaarlijks wordt opgesteld door
de regeltafel voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het uitgangspunt is dat de
indexatie wordt vastgesteld op basis van de meest recente cijfers van het Centraal
Planbureau (CPB). Meestal zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat
het CPB jaarlijks in maart publiceert. In september 2020 bleek dat de maartprognose is
bijgesteld en heeft de regietafel per brief van 10 december 2020 de indexatie bijgesteld.
Kanttekeningen
N.v.t
Financiële gevolgen
De regionale afspraak is dat gemeenschappelijke regelingen de gemeentelijke bijdrage elk jaar
kunnen indexeren. In de kadernota 2022 van Halte werk is rekening gehouden met een indexatie
die na het opstellen van de kadernota is gewijzigd. In het licht van de opgaven waar gemeenten
voor staan de aankomende periode, zal bij het opstellen van de begroting de eerdergenoemde
afspraak mogelijk in een ander licht komen te staan. Het college zal in overleg met de andere
betrokken gemeenten bij het opstellen van de begroting 2022 hier rekening mee houden.
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Uitgaven: Voor de uitvoering van de wetgevingen Schuldhulpverlening en Wams is in 2022
€ 921.000,- nodig,. Dit veroorzaakt een tekort van in totaal € 794.000,- voor de deelnemende
gemeenten. Voor Heerhugowaard zou dat in 2022 een extra bijdrage betekenen van circa
€ 207.000 en voor Langedijk van circa € 93.000.
Het doel is om projectmatig de komende drie jaar een efficiënte werkwijze te ontwikkelen ter
voorkoming van ernstige schuldenproblematiek en uitzichtloze armoede voor zorgklanten
(mensen met een beperking en/of grote afstand tot de arbeidsmarkt). Op het moment dat deze
kadernota is opgesteld, was nog niet te overzien welke uitvoeringsgevolgen deze ontwikkelingen
hebben.
Voor de uitvoering van deze ontwikkelingen zal het college, indien dit noodzakelijk is, de raad
vragen in te stemmen met extra uitgaven als gevolg van de gewijzigde wet- en regelgeving.
Inkomsten:
Het rijk stelt extra gelden voor intensivering schuldenaanpak ter beschikking.
Op dit moment zijn de rijksmiddelen voor 2022 nog niet bekend.
Preventief toezicht
 Ja
 Nee
Communicatie
Uitvoering/vervolgstappen
De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het bestuur van de GR BVO Halte Werk. Het bestuur
formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen op 18 februari 2021. In deze vergadering
wordt de kadernota vastgesteld.
Monitoring/Evaluatie
De gemeenten hebben geen zienswijzen ingediend op de begroting 2021 van Halte Werk. Wel
hebben de gemeenteraden Halte Werk verzocht om de gemeenten op de hoogte te houden van de
gevolgen van de Covid-19 pandemie voor de bedrijfsvoering en resultaten van Halte Werk en deze te
verwerken in een voorstel tot begrotingswijziging 2021. In de vergadering van het Bestuur Halte Werk
van 3 juni 2020 heeft het bestuur de aanbeveling van de gemeenten overgenomen.
Door de rijksbijdragen voor de uitvoering van de TOZO en een efficiënte werkwijze, is een
begrotingswijziging niet nodig geweest.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1. Kadernota GR BVO Halte Werk 2022 (BIJ21-0019)
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

M. Diependaal

A.B. Blase

Advies commissie d.d. 9 februari 2021
RB2021006 Raadsvoorstel zienswijze kadernota 2022 GR BVO Halte Werk :
Akkoordstuk

Nr.: RB2021006

Voor
Tegen

Allen
---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2021;
gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 9 februari 2021;

besluit
1. Onderstaande zienswijzen af te geven over de kadernota 2022 GR BVO Halte Werk:
1.1. Halte Werk het gesprek aan te laten gaan met de gemeenten over hoe de GR BVO
Halte Werk bij de invulling van de inhoudelijke doelstellingen kan meebewegen met de
financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende jaren voor staan.
1.2. De indexering van 1,3% te hanteren voor de begroting 2022, conform de Financiële
uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord (FUGR)
2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te maken
bij het bestuur van de GR BVO Halte Werk.

Heerhugowaard, 16 februari 2021
De Raad voornoemd,
de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase

