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Onderwerp
Jaarrekening Risse 2017

Voorstel
1. Kennis te nemen van:

a. het jaarrapport van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. "De Risse" 2OL7;
b. de vastgestelde jaarrekening 2017 van De Risse Holding BV;
c. het jaarverslag Risse Groep 2017.

2. De raad via de TILS-lijst kennis te laten nemen van de documenten genoemd onder
punt 1.

Inleiding
Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling stelt het Algemeen Bestuur van Risse
Groep ieder jaar de jaarrekening vast en doet hiervan mededeling aan de colleges
(artikel 25). Op 28 mei 2018 hebben het Algemeen Bestuur en de Algemene vergadering
van Aandeelhouders de jaarrekening 2OL7 van De Risse Holding BV en het jaarrapport
2OL7 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse vastgesteld. Deze worden u
hierbij, samen met het jaarverslag 2O!7, ter kennisname aangeboden.

Beoogd effect/doel
Het college en de raad te informeren over de jaarstukken 2OL7 van De Risse en
De Risse Holding BV.

Argumenten
1. De documenten geven inzicht in de werkzaamheden en functioneren van De Rlsse
Groep.
Met de invoering van de Participatiewet is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vanaf 1

januari 2015 afgesloten voor alle nieuwe instroom. De afgelopen jaren heeft De Risse zich
ontwikkeld naar een organisatie die in de breedte van het sociaal domein diensten en
expertise op het terrein van werk aanbiedt.
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ln2OL7 waren er gemiddeld 561,83 standaardeenheden (SE) in dienst bij De Risse op
grond van de Wsw, 137 minder dan vóór de start van de Participatiewet. Vanuit de
gemeente Weert waren er in 2OL7 gemiddeld 370,4 SE bij De Risse werkzaam.
Daarnaast werkte een aantal medewerkers in 2017 bij De Risse op grond van
instrumenten uit de Participatiewet: 0,15 fte werknemers in beschut werk nieuw en 29,59
fte in de werkgeversconstructie.

2. De documenten geven inzicht in het financiële resultaat van De Risse Groep in 2017.
De uitvoering van de Wsw is een wettelijke taak van gemeenten. Op basis van de
gemeenschappelijke regeling "Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse" draagt het
werkvoorzieningschap -namens de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert- zorg
voor de uitvoering van de Wsw. De gemeenten ontvangen voor de uitvoering van deze
Wsw-taak Rijkssubsidie via het Participatiebudget. Conform de gemeenschappelijke
regeling wordt deze Rijkssubsidie volledig doorbetaald aan het werkvoorzieningschap. De
Rijkssubsidie wordt jaarlijks, net als alle andere kosten en baten van het
werkvoorzieningschap, doorgesluisd naar De Risse Holding BV.

Voor 20L7 had De Risse Groep een verlies begroot van€ 622.723,-. Dit onder andere
vanwege de verlaging van het subsidiebedrag per SE en loonsomstijgingen.
De Risse Groep realiseerde in 2A77 uiteindelijk een positief resultaat van € 20.648,-.

Dit resultaat wordt onder andere veroorzaakt doordat:
. Er sprake was van een onderrealisatie Wsw van 9,64 SE.
. Het operationeel resultaat per fte (kosten minus opbrengsten) beter was dan

voorzien. Begroot werd: € L299,- gerealiseerd werd: € 1.363,-.
. Door incidentele baten van niet gedeclareerde ziekte-uitkeringen over voorgaande

ja ren.

Net als voorgaande jaren was er in 2OL7 geen sprake van een aanvullende gemeentelijke
bijdrage per SE.
Het eigen vermogen van Risse Groep bedroeg per ultimo 2017 € 3.392.525,-.

Kanttekeningen en risico's
Met betrekking tot de jaarstukken 2OI7 van De Risse Groep zijn er geen kanttekeningen
en risico's voor de gemeente.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Met betrekking tot de jaarstukken 2OL7 van De Risse Groep zijn er geen financiële,
personele of juridische gevolgen voor de gemeente.

Het positieve resultaat van € 20.648,- is toegevoegd aan het weerstandsvermogen van De
Risse.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Comm u nicatie/ partici patie
De raad wordt via de TILS-lijst geinformeerd

Overleg gevoerd met
Intern:
Frank van Beeck (teamleider OCSW)
Patricia Vos (beleidsadviseur Financiën)
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Extern:
Jan Karel Jobse (directeur De Risse)
Intergemeentelijke Werkgroep (Risse, Weert, Nederweert, Cranendonck en Werk.Kom)

Bijlagen
1. Jaarrapport Werkvoorzieningschap Weert e.o. "De Risse" 2017
2. Jaarrekening2OLT Risse Holding BV
3. Jaarverslag Risse Groep 2017

Pagina 3


