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Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 

Wij hebben uw brief van 31 maart 2022 over de voorlopige jaarrekening 2021, de bijgestelde 
begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023-2026 ontvangen. In onze vergadering van 9 juni 2022 
hebben wij besloten om in te stemmen met:
 

1. De jaarrekening van 2021, met de kanttekening dat we bij een verwacht positief jaarresultaat 
in de loop van het jaar verwachten dat het gesprek gevoerd wordt over intensivering van de 
dienstverlening inzake WerkBedrijf;

2. Het overhevelen van een resultaatsbestemmingsvoordeel van € 1,0 miljoen naar 100 
banenplan (CAO ‘Aan de slag’),  € 133.000 exploitatiebudget iRvN en € 1,0 miljoen 
investeringsbudget voor de iRvN, onderdeel automatisering;

3. De bijgestelde begroting van 2022. Bij zicht op een positief resultaat bij module WerkBedrijf 
willen wij het gesprek aangaan over intensivering van de dienstverlening voor onze 
inwoners;

4. Met de begroting voor 2023, daarbij u te verzoeken:
i. Bij een eventuele begrotingswijziging voor 2023 en voor de begroting voor 2024 expliciet 

een inhoudelijke en financiële relatie te leggen tussen het verwerken van de 
aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek WerkBedrijf en de begroting;

ii. De financiële risico’s voor WerkBedrijf en gemeenten als gevolg van het nieuwe   
herverdeelmodel voor het sociaal domein in de jaarstukken explicieter te benoemen en 
ook te benoemen hoe omgegaan wordt met opgetreden nadelen bij gemeenten;
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iii. Bij zicht op een positief resultaat bij de module WerkBedrijf het gesprek aan te gaan over 
intensivering van de dienstverlening voor onze inwoners;

iv. Gemeenten tijdig mee te nemen in de (financiële) effecten van de verwerking van de 
resultaten van de onderzoeken die zijn gedaan naar de module iRvN.

Met vriendelijke groet,
de raad van de gemeente Heumen,

Nicole Collombon                   Joerie Minses
Griffier Voorzitter


