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GEMEENTE vvEERT

Onderwerp
Jaarrekening De Risse 2018

Voorstel
1. Kennis te nemen van:

a. het jaarrapport van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. "De Risse" 2OI8;
b. de vastgestelde jaarrekening 2018 van De Risse Holding BV;
c. het jaarverslag Risse Groep 2018.

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 l juli 2019 hebben het Algemeen Bestuur en de Algemene vergadering
van Aandeelhouders de jaarrekening 2018 van De Risse Holding BV en het jaarrapport
2018 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse vastgesteld. Deze worden u
hierbij, samen met het jaarverslag 2018, ter kennisname aangeboden.

Beoogd effect/doel
Het college en de raad te informeren over de jaarstukken 2018 van De Risse en
De Risse Holding BV.

Argumenten
1. De documenten geven inzicht in de activiteiten en bezetting van De Risse Groep.
Met de invoering van de Participatiewet is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vanaf 1
januari 2015 afgesloten vooralle nieuwe instroom. Hierdoor heeft De Risse te maken met
een gemiddelde krimp van de doelgroep van circa 5olo per jaar.
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In 2018 waren er gemiddeld 525,6 standaardeenheden (SE) in dienst bij De Risse op
grond van de Wsw (20t7:561,83 SE). Vanuit de gemeente Weeft waren er in 2018
gemiddeld 348 SE bij De Risse werkzaam (2017: 370,4 SE).
Daarnaast werkte een aantal medewerkers in 2018 bij De Risse op grond van
instrumenten uit de Participatiewet: 8,3 fte werknemers in beschut werk nieuw
(20t7: 0,15 fte) en 27 ,L fte in de werkgeversconstructie (2017 : 29,59 fte).

De gestage krimp heeft invloed op de bedrijfsvoering en (financiële) resultaten van De

Risse doordat:
- de krimp van de Wsw-populatie niet in de pas loopt met de krimp van de indirecte

kosten;
- de krimp eveneens een daling van het aantal detacheringen veroorzaakt. Deze

daling kan slechts beperkt opgevangen worden met de intern geplaatste
medewerkers;

- er door de noodzakelijke bezuinigingen kwetsbaarheid binnen de organisatie
ontstaat.

2. De documenten geven inzicht in het financiële resultaat van De Risse Groep in 2018.
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 2018 had De Risse Groep een verlies begroot van € 603.258,-. De Risse Groep
realiseerde in 2018 uiteindelijk een negatief exploitatieresultaat van in totaal € 925.752,-
bestaande uit een negatief operationeel regulier resultaat van € 673.331,- en een negatief
afwikkelingsresultaat van de deelneming in Prio Verve Groen van € 252.42L,-'

Het negatief operationeel resultaat werd onder andere veroorzaakt door:
. de verlaging van het subsidiebedrag per SE vanuit het Rijk;
. stiigingen van de loonsom;
. tegenvallend resultaat van Prio Verve Facilitair (begroot werd € 150.000,- positiel

gerealiseerd werd € LO2.O|4,- positief);
. tegenvallend resultaat van Business Post Midden Limburg (begroot werd

€ 100.000,- positief, gerealiseerd werd € 84.092,- positief);
. tegenvallend resultaat van Prio Verve Groen (begroot werd € 0, gerealiseerd werd

€ LL7.465 negatief);
. achterblijvende groei werkgeversconstructie en beschut werk nieuw;
o ni€t gerealiseerde teruggave ziekte-uitkeringen UWV;
. eenmalige kosten ICT (Centric salarisadministratie);
r eenmalige kosten overname bedrijfsrestaurant.

Net als voorgaande jaren was er in 2018 geen sprake van een aanvullende gemeentelijke
bijdrage per SE. Het weerstandsvermogen bood voldoende ruimte om het tekort te
kunnen dekken.

Kanttekeningen en risico's
Met betrekking tot de jaarstukken 2018 van De Risse Groep zijn er geen kanttekeningen
en risico's voor de gemeente.

De deelnemingen in Prio Verve Groen en Prio Verve Facilitair zijn per l januari 2019
beëindigd. De deelneming in Businesspost is per l april 2019 beëindigd.
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Financiële, personele en juridische gevolgen
Met betrekking tot de jaarstukken 2018 van De Risse Groep zijn ergeen financiële,
personele of juridische gevolgen voor de gemeente.

Conform afspraak is het negatieve resultaat van € 925.752,- verrekend met het
weerstandsvermogen van het Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse en De Risse
Holding BV. Het resterend eigen vermogen bedroeg hierdoor per ultimo 2018
€ 2.466.793,-.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Comm un icatie/ partici patie
De raad wordt via de TILS-Iijst geinformeerd.

Overleg gevoerd met
Intern:
Frank van Beeck (teamleider OCSW)
Patricia Vos (beleidsadviseur Financiën)

Extern:
Dennis Laponder (interim directeur De Risse)
Wim Meuwissen (financieel manager De Risse)
Intergemeentelijke Werkgroep De Risse (Nederweert, Cranendonck en Werk.Kom)

Bijlagen:
1. Jaarrapport Werkvoorzieningschap Weert e.o. "De Risse" 2018
2. Jaarrekening 2018 Risse Holding BV
3. Jaarverslag Risse Groep 2018
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