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PERSBERICHT

‘Kosten en baten Pentasz in evenwicht voor Meerssen’
“Ontwikkel een gezamenlijke gemeentelijke beleidsvisie op wenselijkheden en mogelijkheden
en vertaal deze in randvoorwaarden voor Pentasz. Bepaal het hierbij behorende budget.
Beoordeel Pentasz op de door Pentasz zelf te beïnvloeden factoren. Maak als gemeente reële
kosten en opbrengstvergelijkingen. Ontwikkel met de betrokken gemeenten een gezamenlijke
beleidsvisie.”
Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van de rekenkamercommissie Meerssen in haar vandaag verschenen
rapport “Vijf kanten van Pentasz.”
Op verzoek van de gemeenteraad Meerssen heeft de rekenkamer de doelmatigheid en doeltreffendheid van de
intergemeentelijke sociale dienst Pentasz onderzocht. Bij Pentasz zijn aangesloten de gemeenten GulpenWittem, Eijsden, Margraten, Meerssen en Vaals.
De belangrijkste conclusies kunnen als volgt worden samengevat:
de gemeente Meerssen heeft per cliënt het hoogste bedrag moeten bijleggen op de zgn.
programmakosten. De uitgaven per cliënt inzake de bijzonder bijstand c.a. zijn in Meerssen ook het
hoogst. Meerssen betaalt het meeste aan Pentasz, maar Meerssense inwoners maken ook het meest
gebruik van de diensten van Pentasz. Dit komt door de sociale structuur van Meerssen.
Pentasz heeft, in vergelijking met ander sociale diensten een lage formatie per cliënt. De formatie is de
afgelopen vijf jaren met ca. 20% gestegen, terwijl het aantal cliënten met ca 10% daalde in dezelfde
periode. De personeelskosten zijn bij Pentasz relatief hoog (d.w.z. vergeleken ander sociale diensten).
De uitgaven aan het I- deel (uitkeringen) zijn vergelijkbaar met andere diensten; de uitgaven in het W
deel (terugleiden naar arbeidsmarkt) zijn lager.
De financiële onderbouwing die aan de keuze ten grondslag lag om een gezamenlijke sociale dienst op
te richten was mager. Het is aannemelijk dat in de loop van de tijd de kostenstijging in de begroting
van Pentasz tot uitdrukking komt, maar dat het synergetische voordeel van de fusie bij de gemeenten
(en niet bij Pentasz) neerslaat.
Meerssen kent een grote belangstelling voor de kosten van Pentasz in het algemeen en de
bedrijfsvoeringkosten in het bijzonder.
De kostenverdeling over de gemeenten vindt plaats op basis van een verdeelsleutel die in 2004
voorlopig is vastgesteld, maar tot nu toe nog niet is geëvalueerd.
Het rapport “Vijf kanten van Pentasz. Functioneren van de regionale sociale dienst vanuit Meerssens
perspectief” is te vinden op: www.rekenkamercie-zl.nl
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