
MEMORANDUM

(voor interne correspondentie)

Aan : Gemeenteraad
Afdeling :
Van : Margreet de Deugd
Afdeling :
Datum : 1 november 2022

Onderwerp: Beantwoording vragen en toelichting op toezeggingen in de commissievergadering 
van oktober 2022

1 Wethouder De Deugd zal het 
uitnodigen van het dagelijks 
bestuur van de GR Sociaal 
meenemen in het Algemeen 
Bestuur van de GR Sociaal.  

Wordt in de eerstvolgende AB vergadering van de GRS aan de leden
van het DB verzocht

2 De raad inzicht geven, via de 
bestuursrapportage in het 
aantal deelnemers vanuit 
Alblasserdam in de 
participatieplekken en hoeveel 
personen daarvan 
doorstromen.

Inventarisatie wordt inmiddels opgemaakt door de matching unit van 
MEE plus.

3 De wethouder komt terug op 
de vraag van het CDA over het
vermeende voor/nadeel in de 
2e bestuursrapportage. 

In de 2e burap is rekening gehouden met de 1e burap van de GRS. 
Hieruit blijkt dat de bijdrage voor de gemeente Alblasserdam is 
verhoogd met € 484.000. Dit is een saldopost van:
Verhoging i.v.m. uit te betalen energietoeslag                               

                                                    622.000
Leefgeld Oekraine                                                222.000
Lagere kosten huishoudelijke ondersteuning -193.000
Overige bijstellingen per saldo -167.000

Totaal                            484.000

De verwerkte bijdrage van € 622.000,- is gelijk aan de middelen 
waarmee de gemeentelijke algemene uitkering voor de 
energietoeslag zou worden opgehoogd. Op moment van opstelling 
van de 1e burap door de GRS was nog niet duidelijk wat de omvang 
zou worden van de kosten die gemoeid zijn met de energietoeslag. 
Daarom is uitgegaan van een bedrag gelijk aan de middelen 
waarmee de gemeentelijke algemene uitkering volgens de maart-
brief 2022 zou worden verhoogd. 

Per saldo betekent het betalen van deze hogere bijdrage niet dat 
onze begroting ook met dit bedrag nadelig wordt bijgesteld. Dit omdat
er ook rechtstreekse dekkingsmiddelen tegenover staan zoals 
middelen voor de energietoeslag van € 622.000 via de algemene 
uitkering en een specifieke uitkering voor leefgeld Oekrainers tot een 
bedrag van € 222.000. Deze inkomsten zijn ook verwerkt in onze 2e 
burap.

In 2021 zijn TONK gelden als niet geoormerkte gelden via de 
algemene uitkering ontvangen. Zoals blijkt uit de bestemming van het
resultaat bij de jaarrekening 2021 heeft de gemeente geen TONK 
middelen vanuit de algemene uitkering gereserveerd.   
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