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Voorgesteld besluit
Met betrekking tot de ontvangen geactualiseerde begroting 2016 van de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden stellen wij u voor:
1. kennis te nemen van de brief van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
d.d. 5 november 2015, kenmerk DR/15/1518323, betreffende de geactualiseerde
begroting 2016;
2. de voorgestelde zienswijze naar voren te brengen op de geactualiseerde
begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.
Samenvatting
De primaire begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
(GRD) is in juli 2015 door de Drechtraad vastgesteld. Conform de financiële kaders
wordt de begroting aan het eind van het jaar geactualiseerd. De geactualiseerde
begroting 2016 is u voor zienswijze aangeboden. Hiermee geeft het
Drechtstedenbestuur gehoor aan uw verzoek om ook de geactualiseerde
begroting 2016 voor zienswijze voor te leggen.
De belangrijkste wijzigingen ten opzicht van de primaire begroting 2016 betreffen:
1. Opnemen van de 2 e helft van het investeringsfonds economie.
2. De positieve bijstelling op de bijstandsuitkeringen.
3. Verlaging budget voor WMO huishoudelijke ondersteuning en hulpmiddelen.
4. Verwerking van de afgeronde besluitvorming invulling 2 e ronde trap af.
5. Verhoging van budgetten in verband met loon- en prijsstijging (indexatie).

Inleiding
De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden heeft u haar geactualiseerde
begroting 2016 doen toekomen. U heeft de mogelijkheid om hierop uw zienswijze
naar voren te brengen.

We adviseren u om een zienswijze op de begroting in te brengen vanwege de
voorlopig voorgestelde indexatie van 1,63%.

Doelstelling
Het indienen van een zienswijze is een belangrijk sturingsinstrument van de
gemeenteraad met betrekking tot de verbonden partijen. Via dit raadsvoorstel
adviseren wij u om van dit instrument gebruik te maken.
Argumenten
1. Opnemen van de 2 e helft van het investeringsfonds economie
In de primaire begroting is gemeld dat er een acquisitiefonds wordt ingevoerd om
investeringsprojecten naar de Drechtsteden te halen. In totaal zal het fonds
C 1 miljoen bedragen. In 2015 is de eerste helft van dit fonds opgehaald. Met de
actualisatie van de begroting 2016 wordt de tweede helft opgehaald.
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In de Dordtse begroting is het volledige bedrag voor het acquisitiefonds in 2015
geraamd. Het bedrag dat in 2015 niet nodig is zal middels de technische
resultaatbestennming worden overgeheveld naar 2016. Hiermee is de dekking binnen
de Dordtse begroting op dit onderdeel voorzien.

2. Positieve bijstelling op bijstandsuitkeringen
In de primaire begroting werd rekening gehouden met een tekort van C 6,7 miljoen
op het onderdeel inkomensondersteuning. Bij de geactualiseerde begroting is sprake
van een forse verbetering. Op basis van actuele inzichten zijn de uitkeringslasten
gelijk aan de rijksvergoeding zoals deze nu bekend is. Het verschil ten opzichte van
de primaire begroting bestaat voor C 6 miljoen uit lager lasten en voor C 0,7 miljoen
uit hogere baten.
Met betrekking tot het bovenstaande wordt op pagina 17 van de begroting wel
aangetekend dat er nog verschillende onzekerheden en afhankelijkheden zijn. Zo is
bijvoorbeeld de landelijke ontwikkeling van de aantallen uitkeringsgerechtigden een
belangrijke factor.

In de Dordtse begroting hebben wij er voor gekozen om de ramingen op dit
onderdeel nog niet bij te stellen op basis van de primaire begroting. De verbetering
met C 6,7 miljoen heeft voor Dordrecht derhalve geen effect op de lokale ramingen.
Wel kan het in de Dordtse begroting opgenomen risico op basis van de actuele
inzichten (grotendeels) komen te vervallen.

3. Verlaging budget voor WMO huishoudelijke ondersteuning en hulpmiddelen
De verwachting is dat de dalende trend op de huishoudelijke ondersteuning uit de
eerdere jaren in 2016 in afgevlakte vorm doorzet en uiteindelijk zal stabiliseren.
De lasten worden hierom C 1 miljoen lager begroot ten opzichte van de primaire
begroting 2016. De lagere lasten worden mede veroorzaakt door een de daling van
het aantal cliënten dat een beroep doet op de huishoudelijke ondersteuning. Dit als
gevolg van de hogere eigen bijdragen die zij in 2016 moeten betalen.
Ook bij de Hulpmiddelen is er sprake van lagere kosten (C 0,9 miljoen). Hier zijn de
lagere lasten onder andere het gevolg van minder ritten die door de Drechthopper
worden gereden buiten de wettelijke doelgroep.
De lagere lasten op deze onderdelen leiden in de Dordtse begroting tot een financieel
voordeel. Dit voordeel wordt bij de Kadernota 2017 en Bestuursrapportage 2016
betrokken.

4. Verwerking van de afgeronde besluitvorming invulling 2e ronde trap af
Op 9 juni 2015 heeft de Drechtraad de invulling van het restant van de 2e ronde trap
af vastgesteld. Deze besluitvorming is in de geactualiseerde begroting verwerkt,
waardoor de gemeentelijke bijdrage aan de GRD met C 1,8 miljoen afneemt.
Met deze laatste besluitvorming over de 2e ronde trap af heeft de GRD invulling
gegeven aan de taakstelling van 4,5%. De bezuinigingsvoorstellen leiden voor
Dordrecht naar verwachting nog niet tot een volledige realisatie van de lokale
taakstelling. Dit vanwege bijkomende kosten of een kleiner aandeel van Dordrecht in
de besparing dan vooraf gedacht. Het verschil kan naar verwachting worden gedekt
middels andere voordelen binnen de GRD begroting.
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Verder heeft de Drechtraad op 3 november 2015 de omvang van de 3e ronde trap af
vastgesteld. De aanvullende taakstelling op basis hiervan bedraagt C 1,3 miljoen in
2016 en 2017 en loopt op tot C 2,1 miljoen in 2018. Deze taakstelling is nog niet
verwerkt in de gemeentelijke bijdragen. Deze verwerking vindt plaats nadat de
taakstellingen kunnen worden ingevuld met voorgestelde bezuinigingen.
De bezuinigingen uit deze 3 e ronde trap af zijn voor Dordrecht nodig om de
taakstelling vanuit Agenda voor de Stad in te vullen.

5. Verhoging van budgetten in verband met loon- en prijsstijging (indexatie)
De GRD heeft in de geactualiseerde begroting een voorlopige indexering van 1,63%
opgenomen. De GRD gaat er bij deze indexering van uit dat de budgetten voor 30%
prijsafhankelijk zijn en voor 70% loongevoelig. Uitgegaan is van een prijsstijging van
1,0% en een loonstijging van 1,9%.
De voorgestelde indexering leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage waarmee in
de Dordtse begroting nog geen rekening is gehouden. Deze hogere kosten zullen bij
de Kadernota 2017 en Bestuursrapportage 2016 worden betrokken.
Met betrekking tot de voorgestelde indexatie is in onze ogen relevant dat hierbij
momenteel nog geen nacalculatie wordt toegepast. Op het moment dat de indexatie
die vorig jaar is toegepast in werkelijkheid hoger of lager is uitgevallen wordt dit met
andere woorden niet gecorrigeerd. Graag zouden wij zien dat deze nacalculatie wel
bij de indexatiesystematiek wordt betrokken.

Daarnaast wordt momenteel uitgegaan van de prognose op macro ontwikkelingen in
de septembercirculaire 2015. Graag zouden wij met betrekking tot de
loonontwikkeling zien dat wordt uitgegaan van werkelijk (verwachte)
loonontwikkelingen. Dit kunnen bijvoorbeeld cao ontwikkelingen of ontwikkelingen in
premies zijn. De nu gehanteerde 1,9% kent deze relatie niet.
Met oog op het bovenstaande adviseren we u om een zienswijze in te brengen waarin
u de GRD oproept om de gehanteerde systematiek nogmaals te laten bezien. Bij
voorkeur zien wij één gezamenlijk gehanteerde systematiek voor de
Gemeenschappelijke Regelingen binnen Zuid-Holland Zuid, die in gezamenlijkheid
met de gemeenten is opgesteld en vastgesteld.
Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.
Kosten en dekking
De financiële kaders van de geactualiseerde begroting wijken op onderdelen af van
de eerder vastgestelde financiële kaders. Bij de Kadernota 2017 en
Bestuursrapportage 2016 zullen wij u voorstellen om de gemeentelijke bijdrage aan
de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden conform bij te stellen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid
Niet van toepassing.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie
Na vaststelling door de gemeenteraad verzenden wij de zienswijze op de
geactualiseerde begroting 2016 aan de Drechtraad van de Gemeenschappelijke
Regeling Drechtsteden.
Bijlagen
- ontwerp besluit
- voorgestelde zienswijze op de concept geactualiseerde begroting 2016
- geactualiseerde begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Het college van Burgemeester en Wethouders van Drar\-drecht
de secretaris
de burg4rieester

,

M.M. van der Kraan
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