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Geacht bestuur,
Wij hebben uw brief van 31 maart 2022 m.b.t. de jaarstukken 2021, de bijgestelde
begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 ontvangen. In deze brief vraagt u ons om
onze zienswijze hierover in te dienen voor 15 juni 2022.
In onze vergadering van ....... juni 2022 hebben wij besloten het gestelde in de
rapportage van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen in Nijmegen, te volgen.
Dat betekent dat wij instemmen met de jaarrekening 2021. Wij stemmen in met de
resultaatsbestemming, inclusief de budgetoverhevelingen voor uitvoering van de cao
'Aan de slag' en voor uitgestelde investeringen bij de IRvN.
Wij stemmen ook in met de bijgestelde begroting 2022 en met de conceptbegroting
2023. Wij hebben kennisgenomen van de meerjarenraming 2024-2026.
Wij maken nog enkele aanvullende opmerkingen:

-

•

Het gehele jaar 2021 stond in het teken van de gevolgen van de
coronamaatregelen. Verrassend genoeg hadden we ook te maken met een snel
herstel van de economie en de werkgelegenheid. De mismatch - waar uzelf in de
jaarstukken ook op ingaat - baart ons echter grote zorgen. We hebben een grote
opdracht voor nu en de komende jaren: het zoeken naar oplossingen en het
werken aan het terugdringen van de mismatch. Dat vraagt om extra
inspanningen.
Naast een kwalitatieve duiding van deze problematiek is ook een meer
kwantitatief inzicht in de verschillende typen van een mismatch een welkom
handvat. Wij vragen u aan te geven in hoeverre beschikbare middelen bij het
Regionaal Mobiliteitsteam ingezet kunnen worden om deze problematiek ook voor
de doelgroep in de Participatiewet te bestrijden.

•

In onze zienswijze op de kaderbrief zijn we ingegaan op de problematiek van het
ziekteverzuim bij de SW. Voor een deel is het oplopende ziekteverzuim te
verklaren door de gevolgen van de coronamaatregelen. U heeft bij het aanbieden
van de kaderbrief aangegeven een tweetal alternatieven te onderzoeken. In een
van de alternatieven - het investeren op extra begeleiding - ziet u een mogelijke
www.wijchen.nl

oplossing. We zijn benieuwd naar de concrete resultaten hiervan. Graag zien wij
uw reactie hierop.
•

Het begrote participatiebudget is, zoals gebruikelijk, gebaseerd op de
septembercirculaire van 2021. In uw begroting geeft u als risico mee dat het Rijk
en de gemeente naar een nieuw verdeelmodel streven wat grote consequenties
kan hebben voor de financiering van het sociaal domein. Mede ook op initiatief
van uw kant worden in regionaal verband de eerste stappen gezet om te bezien
wat voor consequenties een eventueel gewijzigd verdeelmodel kan hebben voor
de financiering van WerkBedrijf in 2023 en de jaren daarna. Vanzelfsprekend
zullen we dit steeds in nauw overleg met u doen.

•

Ontwikkelingen binnen de ICT (Microsoft365 en hybride situatie met Citrix) maken
het noodzakelijk om hierop adequaat in te spelen. Implementatie van Microsoft
365 doen IRvN en gemeenten uiteindelijk samen. We verwachten van IRvN dat zij
gemeenten intensiever, meer projectmatig en in hoger tempo meeneemt en
faciliteert in de gewenste implementatie. Er is een duidelijke aanpak nodig met
afspraken tussen IRvN en gemeente(n) over de verdere implementatie en de
communicatie daarover.

Wij wensen u succes toe met de vele werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
Del'gel ieenteraad van Wijchen

drs. A.
Griffier

