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1. Een zienswijze uit te brengen op de BURAP-1 GRS volgens bijgevoegd concept 

Inleiding
Het jaar 2022 is het eerste jaar van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GRS). Met de instelling 
van deze college GR is er het nodige veranderd, niet alleen voor het bestuur van de GR maar ook 
voor de colleges en gemeenteraden. Voor 2022 is daarom gekozen voor een beleidsarme begroting, 
waarin het 1e jaar van de ingroeiregeling ten aanzien van de bijdrage regeling van de gemeenten is 
verwerkt.  

Naast deze veranderingen hebben zich in 2022 onvoorziene omstandigheden voorgedaan waarvan 
de enorme stijging van de energiekosten en de sterk oplopende inflatie de belangrijkste zijn. In de 
Burap 2022-1 zijn deze effecten dan ook terug te vinden. 

In de nieuwe situatie is er meer ruimte voor het maken van lokale keuzes, zoals het gebruik maken 
van lokale voorliggende voorzieningen, die invloed kunnen hebben op de gemeentelijke afdracht aan 
de GRS. Immers, door de stapsgewijze  invoering van het nutsbeginsel wordt afgerekend op werkelijk 
gebruik. Om de effecten van de lokale inspanningen goed te kunnen volgen is regelmatige en 
inzichtelijke rapportage vanuit de GRS een voorwaarde. Uit bijgevoegde samenvatting van de concept 
zienswijzen van andere gemeenten en de reactie van het DB blijkt dat deze behoefte breed gedragen 
wordt. 

Bovendien stelt de keuzevrijheid, zoals die in een bepaalde mate, beschikbaar is, gemeenten in de 
gelegenheid om afwegingen te maken in de besteding van de rijkmiddelen. 

  

 

Beoogd effect
In de zienswijze vooral te bepleiten dat de informatieverstrekking aan de gemeenten aan moet gaan 
sluiten bij de lokale wensen zodat lokale sturing en het maken van keuzes mogelijk wordt. Zie hiervoor 
ook bijgevoegde samenvatting van de concept zienswijzen van andere gemeenten

Argumenten
In de situatie zoals die per 1-1-2022 is ontstaan is de gemeentelijke rol zowel bestuurlijk als ambtelijk 
toegenomen. Door aan te geven op welke wijze informatie gewenst is, kan het lokale beleid gericht op 
meer sturing op de inhoud en beheersing van de kosten plaats gaan vinden.

Kanttekeningen
Hoewel tijdig toegezonden vanuit de GRS heeft het zomerreces en de vorming van de colleges in alle 
gemeenten te weinig ruimte geboden om tijdig te kunnen reageren op de uitnodiging om een 
zienswijze in te dienen. Vrijwel alle gemeenten hebben er daarom voor gekozen om een concept 
zienswijze op voorhand toe te sturen in afwachting van behandeling in de gemeenteraad. 



Financiële informatie
Geen financiële consequenties; de zienswijze doet een oproep dat de informatieverstrekking aan de 
gemeenten aan moet gaan sluiten bij de lokale wensen zodat lokale sturing en het maken van keuzes 
mogelijk wordt.

Uitvoering
nvt

Communicatie
Het informeren van het bestuur van de GRS conform bijgevoegde concept brief.
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