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Primaire begroting Risse 2018

Voorstel

1. Kennis te nemen van de primaire (concept)begrotingen 2018 van het
Werkvoorzieningschap Weert e.o. "De Risse" en van Risse Holding BV.

2. De primaire (concept)begrotingen 2018 ter kennis te brengen van de raad.
3. De Raad te verzoeken om zijn eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de

voorgelegde (concept)begrotingen kenbaar te maken.
4. De Raad voor te stellen te besluiten om de middelen, die de gemeente via het

Participatiebudget 2018 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.

Inleiding
De conceptbegroting voor het jaar 2018 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. "De
Risse" en van de Risse Holding BV zijn voorlopig vastgesteld door de raad van
commissarissen van de Risse Holding BV en het dagelijks bestuur van het
Werkvoorzieningschap. Beide begrotingen zijn in een zeer vroegtijdig stadium opgesteld,
omdat vóór 15 juli een door het Algemeen Bestuur van de Risse vastgestelde begroting
2018 ingediend moetzijn bij gedeputeerde staten. Dit is een verplichting die voortvloeit
uit artikel 34lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).

Beoogd effect/doel
Op grond van aftikel 35 lid 3 WGR dient kennisgenomen te worden van de begroting van
De Risse zodat de mogelijkheid bestaat om een zienswijze hierover kenbaar te maken.

Argumenten
Zie bijgevoegd raadsvoorstel
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Kanttekeningen en risico's
Voor 2018 zijn er nog geen financiële risico's. Deze kunnen bij ongewijzigd beleid mogelijk
wel ontstaan vanaf 2019. Zie toelichting bij 'Argumenten'onder punt 5.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De Wsw (oud) wordt voor de gemeenten tot op heden budgetneutraal uitgevoerd. De

rijkssubsidie wordt via het Participatiebudget rechtstreeks aan de gemeente verstrekt. De
â^m^^ál^ ¡+al+ !ra* l-r¡ ¡¡l¡a+ r¡an¡alaanc tar âacrlr.ìl:bina rrn hal rrrarlzr¡nnrzianinac¡h¡n ño
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Risse, die de uitvoering verzorgt.

De primaire begroting 2018 van De Risse Holding BV sluit af met een negatief resultaat
van € 630.000. Dit wordt volledig gedekt door het weerstandsvermogen van Risse Holding
BV, dat hiervoor toereikend is (€ 3.400.000 ultimo 2016). Door deze afspraak loopt onze
gemeente ook in 2018 geen financiële risico's op het gebied van de uitvoering van de
Wsw.

Uitvoering/evaluatie
Zie bijgevoegd raadsvoorstel

Communicatie/ participatie
Het Algemeen Bestuur van De Risse dient direct na het raadsbesluit in kennis te worden
gesteld van de zienswijze op de voorgelegde begrotingen.

Overleg gevoerd met

lntern:
Kees Joosten (afdelingshoofd WIZ)
Patricia Vos (Beleidsadviseur Financiën)

Extern:
Intergemeentelijke werkgroep Risse (bestaande uit: directeur Risse, manager Werk.Kom,
beleidsadviseu rs Cra nendonck, Nederweert en Wecrt)

Bijlagen
1) Concept raadsvoorstel
2) Concept raadsbesluit
3) Aanbiedingsbrief primaire (concept)begrotingen 2018 van De Risse en Risse Holding BV

4) Primaire (concept)begrotingen 2018 van De Risse en Risse Holding BV

5) Samenvatting 'De toekomst is nu'- d.d. L7 mei 2017
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Onderwerp

Primaire begroting Risse 2018

Voorstel

1. Kennis te nemen van de primaire (concept)begrotingen 2018 van het
Werkvoorzieningschap Weert e.o "De Risse" en van Risse Holding BV.

2. Eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van de voorgelegde
(concept)begrotingen kenbaar te maken.

3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2018 van het Rijk ontvangt
voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan
De Risse.

Inleiding
Bijgevoegd treft u de conceptbegrotingen aan voor hetjaar 2018 van het
Werkvoorzieningschap Weert e.o. "De Risse" en van de Risse Holding BV. Deze
begrotingen zijn voorlopig vastgesteld door de raad van commissarissen van de Risse
Holding BV en het dagelijks bestuur van het Werkvoorzieningschap. Beide begrotingen zijn
in een zeer vroegtijdig stadium opgesteld, omdat vóór 15 juli een door het Algemeen
Bestuur van de Risse vastgestelde begroting 2018 ingediend moet zijn bij gedeputeerde
staten. Dit is een verplichting die voortvloeit uit artikel 34lidZ Wet gemeenschappelijke
regelingen (WGR).

Beoogd effect/doel
Op grond van artikel 35 lid 3 WGR dient u kennis te nemen van de begroting van De
Risse, zodat u de mogelijkheid heeft om uw zienswijze hierover kenbaar te maken.

Argumenten
Bij het overwegen van uw eventuele wensen en bedenkingen zijn de volgende aspecten
van belang:

1. De belangrijkste parameters van de begroting zijn gebaseerd op inschattingen.
Het gaat dan onder meer om: de hoogte van het subsidiebedrag, de blijfkansen van Sw-
medewerkers, bezetting en loonontwikkeling. Dit maakt de begroting onzeker. Eind 2Ot7
wordt de lste wijziging van de begroting 2018 door De Risse opgesteld. Die is gebaseerd
op meer betrouwbare gegevens.
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2. De begroting sluit met een negatief resultaat van € 630.000 in 2018.
De belangrijkste oorzaken van het tekort zijn:

- De bezuiniging op de Wsw-subsidie. In het resultaat is een subsidievermindering
van ca. € 265.000 ten opzichte van 2OL7 meegenomen. Een korting van deze
omvang is niet op te vangen met verbetering van het operationeel resultaat.

- Krimp van de Wsw-doelgroep. De vaste lasten lopen daardoor uit de pas.
- Andere doelgroepen hebben beperkte financiële toegevoegde waarde.

3. Voor 2078 wordt geen (aanvullende) eigen bijdrage gevraagd.
Voor 2018 blijft de bijdrage van de deelnemende gemeenten beperkt tot de rijksbijdrage
voor de uitvoering van de Wsw. Het tekort wordt gedekt uit de reserves van De Risse.

4. De Risse en de deelnemende gemeenten beraden zich op het bewerkstelligen van een
(fi n a nci eel ) ze lfsta nd ige o rga n i sati e.
Tot en met 2015 was er jaarlijks sprake van winst voor Risse Groep. Dit in tegenstelling
tot de meeste sociale werkplaatsen en zonder additionele gemeentelijke bijdrage. De
interne bedrijfsvoering van De Risse is zeer efficiënt georganiseerd, maar door de omvang
van de organisatie wel kwetsbaar.

Nadat besloten is om de fusiebesprekingen met Westrom te beëindigen, richt Risse Groep
zich weer op een zelfstandige toekomst. Onderdeel hiervan is het zo maximaal mogelijk
beperken van de gevolgen van de subsidiekorting.
Om dczc tockomst tc vcrkcnncn zijn ccn aantal brainstormsessics georganiseerd met
wethouders en ambtenaren. Dit heeft geleid tot een definiëring van de 3 domeinen waarop
de ontwikkeling van Risse Groep nader zal worden uitgewerkt. Deze zijn:
1. Uitbreiding van taken ten dienste van burgers lo.a. Particioatie. WMO en Jeugd);
2. Verbetering van de interne bedrijfsvoering daar waar mogelijk;
3. Uitbreiding van de positie in'de vrije markt'.

Vervolgens zi¡n ./ onderwerpen/deelgebieden gedefinieerd, die momenteel in werkgroepen
nader worden uitgewerkt.

Een samenvatt¡ng van het startdocument "De toekomst is nu" is als bijlage 3 toegevoegd
Het proces zal in 2Ot7 worden afgerond, waarna er in het le kwartaal van 2018 een
richtinggevende notitie aan de raden kan worden gepresenteerd.

5. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat bij ongewijzigd beleid vanaf 2079 een
f ^^^,..,rt^^¿^t ^;^^^ Lì;)-^^^ ^^^)-^r-^r;;t- :^
ldd,tvurtcuucJ c,gcn utJutagc ttvvuzaxÉtrJK r>'

In de Primaire begroting 2018 is ook een meerjarenraming opgenomen. Die laat zien dat
de deelnemende gemeenten met ingang van 2019 een aanvullende bijdrage moeten gaan
betalen om de uitvoering van de Wsw te kunnen garanderen.
In 2018 is hier nog geen sprake van. De geldende afspraak is ook voor 2018 dat
gemeenten niet meer betalen dan het bedrag dat in het participatiebudget is aangegeven
voor de uitvoering van de Wsw.

Concreet betekent dit dat bij ongewijzigd beleid alle deelnemende gemeenten een
aanvullende eigen bijdrage moeten gaan betalen van €250 per SE (standaard eenheid) in
2019, oplopend naar €500 in 2020, €750 in 2027 en €1000 in 2022.
In totaal is voor 2018 begroot dat er bij De Risse 531 SE's werkzaam zijn. Van dit aantal is

349 SE woonachtig in de gemeente Weert. Als we uitgaan van dit aantal, zou dit in 2019
voor onze gemeente neerkomen op een aanvullende bijdrage van € 87.250. Hiervoor zal
nog financiële dekking moeten worden gezocht. Bij de behandeling van de Primaire
begroting 2019 van De Risse zal hier een voorstel voor worden uitgewerkt.
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De noodzaak van een aanvullende bijdrage geldt overigens voor vrijwel alle gemeenten en
SW-bedrijven in Nederland en is te wijten aan de landelijke kortingen op de Rijkssubsidie.
Vanaf 2015 wordt de Rijkssubsidie per SE jaarlijks met € 500 verlaagd, in totaal met
€ 3.000 per SE in2020. Alhoewel gesteld kan worden dat de startposit¡e van het
operationeel resultaat van De Risse met € 1.200 beter is dan het landelijk gemiddelde,
valt tegen dergelijke subsidiekortingen haast niet op te boksen.

Uit grafiek 1 blijkt dat de financiële gevolgen landelijk ernstiger zijn dan aanvankelijk (eind
2015) werd ingeschat.

Grafiek 1. Landelijke ontwikkeling bedrijfsresultaat per SW-er (bron: Cedris).
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6. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2016 € 3.400.000.
Wanneer we het verwachte tekort van 2Ot7 (€ 623.000) in mindering brengen, komt het
eigen vermogen ultimo 2OI7 uit op € 2.777.000. Dit is nog voldoende om het geraamde
tekort van 2018 op te vangen.

In het verleden is het benodigde weerstandsvermogen van Risse Holding BV vastgesteld
op minimaal € 2,6 en maximaal € 4,0 miljoen.
Het eigen vermogen daalt door het verwachte negatieve resultaat van € 630.000 in 2018
tot onder de vastgestelde ondergrens en komt uit op € 2,L miljoen. Aangezien er de
afgelopen jaren risicovolle bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd en de omvang van de
doelgroep is afgenomen, is het reëel om het noodzakelijke weerstandsvermogen te
herijken. Dit is door de Algemene vergadering van Aandeelhouders geagendeerd voor het
najaar van 20L7. De verwachting is dat de noodzakelijke ondergrens van het
weerstandsvermogen naar beneden zal worden bijgesteld.

Kanttekeningen en risico's
Voor 2018 zijn er nog geen financiële risico's. Deze kunnen bij ongewijzigd beleid mogelijk
wel ontstaan vanaf 20L9. Zie toelichting bij 'Argumenten'onder punt 5.

Financiële gevolgen
De Wsw (oud) wordt voor de gemeenten tot op heden budgetneutraal uitgevoerd. De
rijkssubsidie wordt via het Participatiebudget rechtstreeks aan de gemeente verstrekt. De
gemeente stelt het budget vervolgens ter beschikking aan het werkvoorzieningschap De
Risse, die de uitvoering verzorgt.
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De primaire begroting 2018 van De Risse Holding BV sluit af met een negatief resultaat
van € 630.000. Dit wordt volledig gedekt door het weerstandsvermogen van Risse Holding
BV, dat hiervoor toereikend is (€ 3.400.000 ultimo 2016). Door deze afspraak loopt onze
gemeente ook in 2018 geen financiële risico's op het gebied van de uitvoering van de
Wsw.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie
Het Algemeen Bestuur van De Risse dient direct na het raadsbesluit in kennis te worden
gesteld van uw zienswijze op de voorgelegde begrotingen.

Advies raadscommissie

Bijlagen
1) Aanbiedingsbrief primaire begroting 2018 De Risse en De Risse Holding BV

2) Primaire begroting 2018 De Risse en De Risse Holding BV

3) Samenvatting'De toekomst is nu'- d.d. L7 mei 2017

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hicrbij tcr vaststclling aan

Burgemeester en wethouders van Weeft-
wnd gemeentesecretaris, de burgemeester,

G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans
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GEMEENTE vuE E RT

N u m mer raadsvoorstel; RAD-00 1433

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van O6-06-2OL7;

besluit:

1. Kennis te nemen van de primaire (concept)begrotingen 2018 van het
Werkvoorzieningschap Weert e.o "De Risse" en van Risse Holding BV.

2. Eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van de voorgelegde
(concept)begrotingen kenbaar te maken.

3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2018 van het Rijk ontvangt
voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan
De Risse.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van L2-07-2017

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
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Aan: de voorzitter en leden van het Dagelijks Bestuur
van de Risse Groep

Afdeling:

E-mail:

Doorkiesnr:

Postbus 82, 6000 AB Weert

Risseweg 8,6004 RM Weert
T (0495) 535 236
F (0495) 541 575I www.risse.nl

dírectie

ikiobse(ôrisse.nl

06 45384398

Weert,30 maart 2017 Ons kenmerk: JKJ/AB

Onderwerp: Primaire begroting 20L8

Geachte voorzitter en leden van het Dagelijks Bestuur van de Risse Groep,

Bijgaand treft u de 'Primaire begroting 20L8'van zowel het Werkvoorzieningschap ats van de
Risse Holding BV aan.

De begroting van de Risse Holding BV is besproken in de vergadering van de Raad van
Commissarissen van 29 maart 2OL7; de RvC adviseert u de onderhavige begroting van de
Risse Holding BV door te leiden naar de Colleges en Raden.

De begroting sluit met een negatief resultaat van € 630.000 in lijn met de L't'wijziging van
de begrotin 92017 (negatief € 623.000).
ln dit resultaat is een subsidievermindering van circa € 265.000 ten opzicht e van 2O!7
opgenomen.

Zoals u in de toelichting kunt lezen is het een begroting waarvan de belangrijkste parameters
gebaseerd zijn op inschattingen, zoals: subsidiebedrag, blijfkansen en bezetting en
loonontwikkeling.
De begroting is gebaseerd om de gegevens zoals ik die op dit moment kan inschatten.
ln het najaar komt een Lste wijziging, gebaseerd op meer betrouwbare gegevens.

Met uw ambtenaren heb ik afgesproken, dat bij het doorleiden van deze begroting, het
verstandig is om te wijzen op de 'onbetrouwbaarheid' zoals genoemd en op het feit dat de
afspraak is dat gemeenten nooit meer zullen bijdragen dan het bedrag dat in het
Participatiebudget is aangegeven onder'budget ten behoeve van Wsw'. Een eventueel
tekort wordt gedekt uit de reserves van de Risse Groep. Uw ambtelijke medewerkers zullen
het voorstel aan uw Raden onderling afstemmen.

21-03-17

lo'12042565 28.50.96.931
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lk verzoek u bijgevoegde begroting door te leiden naar de Colleges en Raden; zij krijgen de
gelegenheid om hun reactie voor eind junite richten aan het Algemeen Bestuur van de Risse

Groep.
De begroting dient vastgesteld te worden in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
en de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2OI7.
De begroting dient vòòr 15 juli 2AL7 in het bezit te zijn van Gedeputeerde Staten van

Limburg.

Met vriendelijke gropt,

,l

Jan KarelJoþse,
Directeur

Bljlage(n): één

21-03-17

't2042565
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Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken,
De Risse
Weert

Begroting 2018



Wcrkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse Weert

l. lnleidins

De activiteiten van Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse, onderdeel van de

Risse Groep zijn gericht op het ontwikkelen van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt middels werk en het hiermee deze doelgroep maximaalte laten
participeren in de samenleving.
De Risse Groep voert de Wsw uit voor drie gemeenten die onderdeel uitmaken van
de GR (gemeenschappelr¡ke regeling) 'Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse',
te weten Cranendonck, Nedenrueert en Weert.

Tezamen met De Risse Holding BV en haar werkmaatschapp¡jen, vormt de GR 'de

Ris6e', de Risse Groep.
Risse Groep heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een netwerkorganisatie:
. Een leerwerkbedrijf ATC (Arbeidstrainingscentrum), enezijds voor het bieden

van een 'beschutte werkomgeving' en andezijds om leerwerkplekken voor een
brede doelgroep te realiseren.

o Een re-integratiebedrijf, Werk.Kom. Deze BV van Risse Groep, waarin
samengewerkt wordt met gemeente Weert en gemeente Nederweert, draagt zorg
voor het exfern plaatsen en begeleiderì varì ¿owelde'oude'Wsw-doelgroep als
de doelgroep vallend onder de Participatiewet.

¡ Konnekt'os, het platform waar circa 100 bedrijven bijzijn aangesloten met als
.- -t-L--- r ¡-¡ l- --L-:J^---1.¡ l-^-^^- 1^ l^i^â¡^^

oo€ll om m€|nsetì fllElt gefl alstallu tul ue a¡ut'lurrf lraf 
^t ^cütÐtril 

rç ul¡tt.¡ttlr.

r Eigen bedrijven dichtbij de reguliere markt:
o PrÍo Verve Facilitair; publiek-private samenwerking met Vebego en

Westrom,
o Prio Verve Groen; publiek-private samenwerking met Vebego en

Westrom,
o Businesspost Midden-Limburg., samenwerking metWestrom'

De bedrijven bieden (leer)werkplekken aan medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt; in 2016 zijn voornamelijk medewerkers vallend onder de
Participatiewet in dienst genomen.
o Samenwerking met onderwijspartners; de samenwerking richt zich op opvang en

begeleiding van kwetsbare en overbelaste jongeren.
. Samenwerking met PSW en METGGZ, gericht op enerzíjds ontwikkeling van

rnensen om de afstand tot plaatsing bij reguliere werkgevers te verkleinen en

anderzijds om dagbesteding in te vullen door middelvan werk (arbeidsmatige
dagbesteding).

. Gezamenlijk uitvoeren van diverse back-office activiteiten met collega Westrom
uit Roermond, zoals personeelsadministratie en salarisadministratie.

¡ Relatie met ruim 700 bedrijven in het kader van het uitvoeren van werk en/of het
detacheren van medewerkers en/of het plaatsen van medewerkers in het kader
van de Participatiewet.

Per 1 januari2OlS is, als onderdeelvan de drie decentralisaties de Participatiewet
ingevoerd; deze wet vervangt de huidige regelingen van de \^A/VB, Wajong en Wsw
Gemeenten in Midden-Limburg trekken samen op om het Midden-Limburgs
arbeidsmarktbeleid gestalte te geven.
De beide Wsw-bedrijven Risse en Westrom zijn hierin gepositioneerd als
mensontwikkelbedrijven voor een brede doelgroep.
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Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse Weert

Werkvoorzieningschappen moeten voldoen aan de regels van Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV). Met het BBV wordt nader invulling gegeven aan de
informatievoorzieníng in het duaal bestuur en worden kaders geschetst voor een
dualistische inrichting van begrotingen en jaarrekeningen van provincies en
gemeenten (schappen). Beoogd wordt het Bestuur doeltreffend in haar
kaderstellende en controlerende taak te ondersteunen en adequaat invulling te
geven aan de financiële functie.

2. P rogrammavera ntwoordi nq

Beleidsvisie

De toekomst van Risse Groep is vanaf 2015 in belangrijke mate bepaald door de
invoering van de Participatiewet en de besluiten door de Stuurgroep Regionaal
Arbeidsmarktbeleid M idden-Limburg.
ln het kader van de uitwerking van het RegionaalArbeidsmarktbeleid (Midden-
Limburg) is de positie van de Wsw-bedrijven gedefinieerd als mensontwikkelbedrijf.
De opdracht voor Risse Groep bestaat thans uit het uitvoeren van de Wsw-oud, het
uitvoeren van diagnose- en activeringstrajecten ten behoeve van Werk.Kom en het
uitvoeren van "Beschut werk" (nieuwe doelgroep in het kader van de Participatiewet).
ln dit kader is in 2013 door de besturen van de Risse en van Westrom besloten tot
het uitvoeren van een onderzoek naar een mogelijke fusie tussen de Risse en
Westrom.
Eind 2016 is besloten om dit fusieproces te beëindigen.
Dit betekent dat Risse Groep zich weer zelfstandig, samen met de drie aangesloten
gemeenten, zal oriënteren op de toekomst, waarbij de uitgangspunten van een breed
Participatiebedrrjf zoals geformuleerd in het fusieondezoek feidend zullen zr1n.

ln de eerste helft van 2017 zal een nieuw strategisch plan worden uitgewerkt.

Particioatiewet

Per 1 januari20l5 is de Participatiewet ingevoerd met voor de Wsw-bedrijven als
belangrijkste punten:
. De Wsw is met ingang van 1 januari 2015 afgesloten voor alle nieuwe instroom.

Wie op 31 december 2014 op de Wsw-wachtlijst stond kan niet meer instromen
en valt onder de Participatiewet. Wie van deze groep bû UWV een uitkering heeft
kan door UWV worden ondersteund naar werk. De overigen kunnen een beroep
doen op het gemeentelijke instrumentarium.

. De Wsw blijft bestaan voor wie op 31 december 2014 een Wsw-dienstverband
heeft. Deze groep houdt zijn huidige wettelijke rechten en plichten. De
herindicatie van deze groep blijft in handen van UWV en gebeurt op basis van de
huidige criteria.

o ln het partlcipatiebudget van gemeenten wordt rekening gehouden met de
bestaande Wsw. Voor de verdeling van de Wsw-middelen sluit het Rijk zo goed
mogelijk aan bij de feitelijke ontwikkelingen van het aantalWsw-plekken in een
gemeente. Concreet betekent dit dat de verdeling van de middelen voor 2016
wordt gebaseerd op de realisatie 2015 maal de geschatte blijfkans van de
populatie.
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Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse Weert

De Rijksbijdrage per Wsw-plek daalt met ingang van2015 met ca. € 500,- per
jaar gedurende zes jaar.
De exacte hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks bepaald in mei, op basis van het
macrobudget en de geschatte bezetting.
Beschut werk is een nieuwe doelgroep.
Deze doelgroep bestaat uit mensen die door hun lichamelijke / verstandelijke /
psychische beperking zoveel begeleiding/werkaanpassing nodig hebben om
loonvormende arbeid te kunnen verrichten, dat niet van reguliere werkgevers
mag worden verwacht datzii deze mensen in dienst nemen. Vanaf 1 januari is de
wet gewijzigd. Belangrijkste wijziging in de wet is, dat iedereen zelf de indicatíe
Beschut werk kan aanvragen bij het UUru. lndien iemand door het UWV wordt
geindiceerd voor Beschut werk is de gemeente verplicht deze aan te bieden
tenzij de taakstelling voor dat jaar reeds is gerealiseerd,
ln de structurele situatie moeten er 30.000 beschutte werkplekken beschikbaar
komen. De voorziening beschut werk gaat gepaard met een dienstbetrekking op
basis van een nog nader af te spreken pakket aan arbeidsvoorwaarden.
Garantiebanen en Quotumwet
Sociale partners hebben in het SociaalAkkoord afspraken gemaakt over
zogenaamde garantiebanen: 100.000 extra banen waarvoor de marktsector zich
garant stelt en 25,000 banen waarvoor de overheid zich garant stelt; deze banen
moeten in 2025 zijn gerealiseerd; detacheringen Wsw tellen hier in mee.

3. Uitqanqspunten beqrotinq 2018 de Rissq

ln het kader van de uitwerking van het RegionaalArbeidsmarktbeleid (Midden-
Limburg) is de posítie van de Wsw-bedrijven gedefinieerd als mensontwikkelbedrijf:
Voor Risse Groep is de positie thans:

. Het uitvoeren van de Wsw-oud

. Het uitvoeren van Beschut werk
o Het uitvoeren van diagnose- en activeringstrajecten ten behoeve vân

Werk.Kom

ln de primaire begroting 2018 zijn de volgende belangrijke uitgangspunten
gehanteerd:
r Het Werkvoorzieningschap heeft de uitvoeringsopdracht voor de Wet Soeiale

Werkvooziening van drie deelnemende gemeenten Weert, Nedenrueert en
Cranendonck.

. Vanaf 2015 is er geen instroom meer in het kader van de Wsw.
Voor 2018 wordt rekening gehouden met bezetting van gemiddeld 529,08
standaard eenheden, waarvoor de drie deelnemende gemeenten subsidie
ontvangen in hun Participatiebudget.
De bezetting per gemeente wordt door het ministerie in september ingeschat op
basis van een theoretische blijfkans, met een correctie in mei
ln deze fase van begroten is het niet mogelijk om te bezien of er sprake is van
over- of onderrealisatie. Hier is dan ook geen rekening mee gehouden.

o Vanaf de invoering van de Participatiewet krijgen gemeenten de beschikking over
middelen ten behoeve van het organiseren van een 'vooziening beschutte
arbeid'.
ln de begroting is er van uit gegaan, dat de Risse voor 15 arbeidsplaatsen
(gemiddeld 31 uur per week) deze 'beschutte werkplekken' bíedt in opdracht van
gemeenten.
Gemeenten dienen hieromtrent nog beleid te formuleren.

a
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¡ Vanaf de invoeríng vân de Participatiewet is er geen sprake meer van
'geoormerkte subsidie ten behoeve van de uitvoering van de Wsw'. Risse Groep
heeft in haar begroting de volgende bedragen:

o Cranendonck € 2.084.806,=
o Weert € 8.569.307,=
o Nederweert € 2.328.773,=

op basis van € 24.539,= per se (2017: € 24.963,- per se)
Deze getallen zijn gebaseerd op de september circulaire en op een geschatte LPO
( Loon-P rijs-Ontwikkeling).

o Per 1 januari 2017 is er geen verrekening meer van subsidie met andere gemeenten:
se's worden toegerekend aan gemeenten waar de betrokken Wsw-medewerker
werkzaam is.
Welwordt een additionele bijdrage in rekening gebracht van 2.000,= euro aan
buitengemeenten, waarvan inwoners een dienstverband hebben bij Risse Groep.

. De begroting van Werk.Kom zit'kostenneutraal'venruerkt in de begroting van De
Risse Holding B.V.

. Er zijn geen kosten opgenomen voor organisatieverandering.
o Er is geen rekening gehouden met wijzigingen in de strategische keuzes van

Risse Groep met name gericht op een bredere samenwerking met gemeenten in
het Sociale Domein.

De overige uitgangspunten staan helder weergegeven in de meerjarenraming

Het Werkvoozieningschap sluíst de gemeentelijke bijdragen volledig door naar De
Risse Holding B.V. Dit geldt ook voor alle andere kosten en baten van het
Werkvoozieningschap. Het resultaat van het programma "uitvoeren Sociale
Werkvooziening" is voor het Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse voor het
jaar 2018 derhalve nihil.
De begroting van De Risse Holding B.V. sluit met een negatief resultaat van
630,000,= euro,; dit wordt ten laste gebracht van het weerstandsvermogen.

4. Weerstandsvermoqen

Het weerstandsvermogen is de mate waarín het Werkvoorzieningschap in staat is om
mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddellijke invloed heeft op het
beleid. Het gaat hierbij om de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de
mogelijke risico's.

4,q. Weerstandcapaciteit
Het Werkvoorzieningschap, samen met De Risse Holding BV, noteert per
ultimo 2016 een eigen vermogen van € 3.414.21A,=; voor 2017 wordt een
negatief resultaat venruacht van € 623.000,=. Het Algemeen Bestuur besloot
inzake de omvang van het weerstandsvermogen tot het aanhouden van een
bandþreedte van minimaal € 2.600.000,= en maximaal € 4.000.000,=.
Conform de meerjarenraming voor de jaren 2018 tlm2022 en de daarin
opgenomen resultaatvenruachting wordt venruacht, dat het eigen vermogen
muteert naar ca. € 500.000,= per ultimo 2A22.
Bij ongewijzigd beleid daalt het weerstandsvermogen in 2018 tot onder de
vastgestelde ondergrens. De belangrijkste oozaak is gelegen in de
verwachte daling van de Wsw populatie in combinatie met de daling van de
ríjksbijdrage per Wsw plek.
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Het Algemeen Bestuur en het Management team van de Risse Groep werken
ín de eerste helft van 2017 een nieuw Strategisch plan uit.

4.b. lnventarisatie van de risico's
r Het opstellen van een primaire begroting 2018 aan het begin van 2017 is

gebaseerd op veel onzekere aannames, zoals Wsw-middelen in het
Participatiebudget, bl ijf kansen Wsw-doelg roep, bezetting sve rloo p 2O 17,
bezetting Beschut Werk, loonontwikkelingen, e.d,. Afwijkingen ten
opzíchte van deze aannames hebben direct grote gevolgen.

. Er is geen rekening gehouden met een overbezetting als gevolg van te
laag ingeschatte blijfkansen door het ministerie.

o Er is slechts beperkt rekening gehouden met stijging van lonen.
De afspraken in het kader van de vigerende CAO's, met name voor de
CAO-Wsw, kunnen grote financiële gevolgen hebben.

. Het uitbestedingbeleid van gemoonten is van groot belang voor Wsw-
bedrijven en heeft rechtstreeks gevolgen voor de financiële prestaties.
lndien dit niet wordt gerealiseerd heeft dit negatieve gevolgen voor de
exploitatie.

o De ontwikkeling van de Risse Groep en de daarmee gepaard gaande
bezuinigingen, heeft tot gevolg kwetsbaarheid op diverse plekken in de
organisatie. Deze kwetsbaarheid kan bij onvoorziene omstandigheden
verhoogde kosten met zich meebrengen.

5. Onderhoud kapitaalqoederen

Kapitaalgoederen (bedrijfsmiddelen met een langere levensduur dan 1 jaar) worden
verworven uit het door het Algemeen Bestuur vastgestelde investeringsbudget.

We onderscheiden:

vast actief:
. Grond
r voozieningen aan terreinen
. gebouwen
r installaties
r automatisering
o inventarissen
. machines
. vervoermiddelen.

afsc.hriivinqstermiinen :

nihil
15 | 20 jaar
15 I 40 jaar
5l2A jaar
3 jaar
1A I 2A jaar
518 jaar
618 jaar

De kapitaalgoederen worden afgeschreven aan de hand van de
verwachte/vastgestelde gebruiksduur; op grond wordt niet afgeschreven. De
afschrijvingskosten worden periodiek ten laste van de exploitatie geboekt.
Levensduur verlengende onderhoudsuitgaven worden geactiveerd; andere
onderhoudskosten worden ten laste van de exploitatie geboekt. De afdeling
engineeríng bewaakt het onderhoudsplan. Dit onderhoudsplan behelst zowel het
curatieve onderhoud alsook het periodiek uit te voeren preventieve onderhoud. Voor
zover eigen capaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief niet toereikend is wordt
onderhoudswerk uitbesteed. Voor specifiek onderhoud en waar contínuïteit is vereist
zijn onderhoudsabonnementen met gespecialiseerde bedrijven gesloten.
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6. Financierinq

Het treasury-statuut (financieringsstatuut) van Werkvoorzieningschap Weert e.o., De
Risse is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 15 oktober 2001. Het treasury-
statuut stelt kaders en doelstellingen voor de uitvoering van het treasurybeleid van
het Werkvoozieningschap. Het treasurystatuut is gebaseerd op de Wet Financiering
Decentrale Overheden (Wet FIDO), die met ingang van l januari2OOl van kracht is.
De treasury-functie is onder te verdelen ín risico-beheer en kasbeheer.
Op 4 juli 2011 is de aangepaste 'Verordening financieel beheer en beleid van
Werkvoorzieningschap Weert en omstreken, De Risse'door het Algemeen Bestuur
vastgesteld.

6.a. Renterisico

Onder dit risico wordt begrepen het risico, dat het Werkvoozíeningschap loopt als
gevolg van mogelijke renteschommelingen. Voorkomen dient te worden, dat er
financiële moeilijkheden ontstaan door renteschommelingen. Dit risico kan worden
beperkt door de financieringsbehoefte te spreiden over de jaren. De mate van deze
spreiding wordt uítgedrukt in de "renterisico norm". ln deze renterisico norm worden
nieuw aan te trekken leningen in een jaar uitgedrukt als een percentage van het
exploitatietotaal in enig jaar.

Conclusie t.a.v. renterisico: Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse zal in2018
ruim bínnen de rente risiconorm blijven..

7

Beqroot 2018 Realisatie 2016

RENTERISICO OP VASTE SCHULD

la Renteherzieninq op vaste schuld o/g 0 0

I b Renteherziening op vaste schuld u/q 0 0

2 Netto renteherzieninq op vaste schuld ßa-1b\ 0 0

3a Nieuw aanqetrokken vaste schuld (o/q) 0 0

3b Nieuw verstrekte lanqe leningen (u/q) 0 0

4 Netto nieuw aanqetrokken vaste schuld (3a-3b) 0 0

5 Betaalde aflossinqen 154.575 154.575

6 Herfinanciering {laaqste van 4 en 5) 0 0

7 Renterisico op vaste schuld 12 + 5¡ 00

RENTERISICO-NORM

8 Omvangexploitatietotaal 16.563.711 18.627.257
9 Ministerieel vastgesteld percentage 20 o/o 20 o/o

l0 Renterisico norm 3.725.4513.312.742

TOETS RENTERIS ICO.NORM

10 Renterisico norm 3.312.742 3.725.451
7 Renterisíco op vaste schuld 0 0

+3.912.742 +?.725-451
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6.b. Kredietrisico

Kredietrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de
mogelijkheid op een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet
tíjdig na kunnen komen van de verplichtingen van de tegenpartij.
De Risse Groep verstrekt geen geldleningen aan derden. Met betrekking tot het
r-rllzetten van gelden is in het treasrrrystatut:t geregeld dat dit slechts geschieelt bij
financiële instellingen die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie.en die
ten minste beschikt over een AA-rating afgegeven door ten minste twee
ratingbureaus. Met ingang van 2014 is "schatkistbankíeren" verplicht; alle overtollige
gelden worden gestald bijde Nederlandse Bank. Met betrekking tot overige
debiteuren posities wordt een actíef beleid gevoerd,
Het kredietrisico kan als zeer beperkt worden gekwalificeerd.

6.c. Kenqetalle! (inclusief De Risse Holding B,V.)

De voor gemeenten en provincies voorgeschreven kengetallen "belastingcapacíteit",
"grondexploitatíe" en "structurele exploitatieruimte" zijn voor deze GR niet van
toepassing dan wel niet gedefinieerd.
Vanwege de negatieve resultaatverwachting is de netto-schuldquote voor 2017 en
2018 op -i- 100 gezet.

Kengetallen: budget
20il18,

budget
24fl

realisatie
20t6 . ,

Netto schuldguote -/-100 -/-100 -t-191
Solvabiliteitsratio (EV/TV x1 00%) + 40o/o + 400/o 42%
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6.d. Kasbeheer

Voor vlottende schulden geldt een kasgeldlimiet als norm. Deze norm is
gedefinieerd als 8,2 0/o van de jaarlijkse begrotingsomvang. De begrotingsomvang
van 2018 is € 16.563 .711. De hieruit voortvloeiende kasgeldlimiet is € 1.358.224,=.

Conclusie t.a.v. kasbeheer: Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse blijft in 2018
binnen de kasgeldlimiet.

9

KASGELDLIMIET
rRealisatie
o20ßt2

D^-ll--¿!i ,Realisatie
,.Q,'itttül4

Cmvanq beorotino oer 01-01-2018 't6.563.711 18.627.257 18.627.257 18.627.25i 18.627.257

Kasgeldlimiet in procenten van de
qrondslao 8,20 0/a 8,24 o/a 8,20 0/a 9.20 0Á 8,20 Yo

Kasgeldlimiet Ín bedrag 1.3s8.224 1.527.435 1.527 .435 1.527.43a 1.527.431

VLOTTENDE SCHULDEN

Aflossinqsverplichtinq < 1 iaar 155.000 154.575 154.575 154.575 154.575

Schuld in rekeninq-courant 2.000.000 2.849.225 2.111.18C 1-495.289 2.201.761

Gestorte qelden door derden <1 iaar c 0 c 0 0

Overige betalings- verplichtingen < 1

iaar 1.000.00c s02.621 910.307 1.762.841 1.275.615

Totaal vlottende schuld 3.155.000 3.506.421 3.176.062 3.412.705 3.631.951

YLOTTENÐE MIDDELEN

ïeqoeden in rekenino-courant 1.500.000 2.179.684 1.940.444 1.891.063 1.783.017

Overiqe uitstaande qelden < 1 iaar 100.000 17.688 c 424.962 671.941

Totaal vlottende middelen 2.600.000 2.197.372 1.940.404 2.316.025 2.454.958

rOETS KASGELDLIIì'IIET

Totaal netto vlottende schuld 555.000 1.309.049 1.235.658 1.096.680 1 .176.993

RUIII'TTE (+} 

' 
OVËRSCHRIJDING (.}

1.358.224

+80t22A

1.527.435

,+2.f 8.386

1.527.435

+291:177

1.527.434

+¿30.755

1.527.435

+350.M2
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7. Bedriifsvoering

7.a. Orqa n isatiestructuur

De activiteiten van Werkvoozieningschap Weert e.o., de Risse, onderdeel van de
Risse Groep zijn gericht op het ontwikkelen van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt middels werk en hiermee deze doelgroep maximaalte laten
participeren in de samenleving. Om te voldoen aan deze doelstelling beschikt de
Risse Groep over een aantal bedrijven. Alle activiteiten van deze bedrijven worden
getoetst aan hun bijdrage aan deze doelstelling. Werkvoozieningschappen moeten
voldoen aan de regels van Besluit Begroting en Verantwoording (B.B.V.)
Met het B.B.V. wordt nader invulling gegeven aan de informatievoorziening in het
duaal bestuur en worden kaders geschetst voor een dualistische inrichting van
begrotingen en jaarrekeningen van provincies en gemeenten. Beoogd wordt het
Bestuur doeltreffender in haar kaderstellende en controlerende taak te ondersteunen
en de financiële functie te versterken.

7.b. Orqan isatieontwikkelino

De Risse Groep heeft al enige jaren geanticípeerd op de te verwachten
veranderingen, onder ander door:
ñ:--- 

^---.. 
r---& --^l- :----...^^-----J---Jt -- J- :-..---:--..-.- J^-^...^¡ ^^-¡^,ñluöe \rl ()cP lrgelt lggul'Jalgil v9urgËnultggru up ug llrvugill rg vcür us¿n wEl., LilrL¡Er

andere door:
. lntern gericht op'beschutte -'en 'leerwerkactiviteiten'voor een brede doelgroep
r Rendabele aotiviteiten met continuiTeit ondergebracht in joint-ventures
o Laag kostenniveau
. Gezamenlijke werkgeversbenadering met gemeenten
. Samenwerking in de keten met onderwijs en zorg
. Samenwerking met collega bedrijven
o Gestructureerd ondernemersplatform
o Goede relatie met gemeenten
. Ter beschikking stellen van een werkgeversconstructie ten behoeve van mensen

vallend onder de Particípatiewet.
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Z.c. Verbonden pertiien

Het Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse is enig aandeelhouder van De Risse
Holding B.V.

Navo nd een ovezicht van de hele Risse

Geconsolideerde maqLsqhqppijen (naar de stand van I janua¡i 20171

Naam Vestíqinusplaats
Aandeel ín het
geplaatst kapitaal

De Risse Holdinq B.V Weert 100 o/a

De Risse lndustrie B.V úúeert 10A o/o

De Rísse Cultuurtechniek B.V Weert 140 %
De Risse Schoonmaak B.V Weert 100 o/o

De Risse Horizon B.V Weert 100 %
Werk.Kom B.V Weert 1Q0 o/o

ìisse Businesspost B.V Weert í00 o/a

Níet-geconsolideerde maatschappiien

Businesspost Midden-Limburq B.V Roermond 50 o/o

Prio Verve Facilitair vof Weert 33 tts o/a

Prio verve Groen vof Weert 33 tts o/a
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võ

100 c

€

13.603.974

Vo

tmn íOO f

€

15.350.529

e

1t )3A 19?

15.350.529

16.198.913

404.399

258.1 05
't.287

1.470.756

44_520

41 .606

185.278

100,c

105,¡

,ç

1,7

0,c

9,6

0,3

0,3

1,2

,3.603.974

't4.276.938

362.000

357.788
13.000

1.338.985

25.000

0

190,000

100,0

't,4

104,9

2,6

0,1

9,8

o,2

0,0

't4.238.192

15.203.327

375,000

94.000

3.500

1.350,611

30.000

0

189.000

'100,0

106,8

2,6

o,7

0,0

9,5

0,2

0,0

1,3

121,216.563,711

ô3

-21,2-2.959.737

45.000 o.3

121,8

-21.8

17.245.434

-s.ooz.z¿e

45.000

12't',l

-21.1

0.3

18.604.864

-3,254.335

38.544

-)1 I

'19,8

¡3

J00,c

-,1

-3.292.879

1 5.350.529

-18.377.980

-185.278

-38.544

-?1,5

100,0

-119,7

-1,2

-0.3

-3.Oø4.737

13.603.974

-16.373.711

-190.000

-45.000

-22,1

100,0

-12A,4

-1,4

-0.3

4.A52.246

14.238.192

-17.056.438

-189.000

-45.000

0

-3.004.737 -22,1

0.c 0

-3.O52.246 -21,4

0.0

-3.251.273

100.000

-21,2

0.7

4,4

-0,4

0

0

0,c

0,0

0

0

0,(

0,c

58.394

-58.394

e personeelskosten "Beschul"

Kosten ten laste van bestemmíngsreserve

bijdragen r¡jk/gomcanten naar BV's

loonkosten naar BV's

afsehrijvingen naâr BV's

Resultaat deelneming De Risse Holding BV

Resultaat voor

bestemmingsreserve

Exp

ng actlvã

Bed

Totaal

Personeelslasten WSW
kosten Wsw-werknemers

"Beschut"

ambtenaren

kosten ambtelijk

asting

ñômôÂntôn in ovnlnilrfio

Totaal

rentelasten naar BV's

Totaal

0 0.0 0 0.c 0 0,c

RESULTA,AT DEELNÊMING
De R¡sse Holdinq B.V. -630.326 I -422.723 472,235

Aldus opgemaakt:

J.K.Jobse
algemeen directeur
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Begroot
2018

primair

Begroot 201 7
na de 1e
wijziging

Realisatie
Boekjaar

2016

Biidraqen Gemeenten

doorbetaalde incentive Begeleid Werken
bijdrage deelnemende gemeenten
bijdrage niet - deelnemende Gemeenten
bijdrage deelnemende gemeenten "Beschut"
doorbetaalde incentive Beschut werk
bijdra ge werkgeversconstructie PW

Bijdragen Gemeenten

aantalSWfte gemiddeld
bijdrage SW per fte
aantalSWse gemiddeld
bijdrage per se
aantal fte "beschut'TPw
bijdrage per fte "beschut / Pw

sociale lasten W.S.W.
sociale lasten
pensioen-lvutpremie
sub-totaal

diverse
ontvangen ZW-MAO-uitkeringen
wet vermindering afdracht (VWA)
sub-totaal

fte-plaatsen (excl. begeleid werken)
loonkosten per fte (exc[. begeleid werken)
verhouding sociale lasten/lonen WSW (%)

Overiqe kopten WSW werknemers

vervoerskosten WSW
eigen bijdrage
subtotaal

overige personeelskosten

1't4.754
13.603.974 14.238.192 15.350.529

0
12.982.886

68.000
393.900
45.000

'114.188

0
14.002.942

52.500
'104.000

0
78.750

64.320
Mi5A.419

1.02't.036
0

Met ingang van 1 januari 2015 ís de Participatiewet ingevoerd.
Hiermee is de 'lncentive begeleid Werken' komen te vervallen.
Gemeenten krijgen budget voor'Wsw-oud' in hun Participatiebudget.
Dit budget wordt bepaald door enezijds het volume en anderzijds een macrobudget gedeeld door het landelijk volume

Het volume personeel "Beschut" in deze primaíre begroting is in overeenstemming met de door het Ministerie
gepubliceerde aantal per gemeente; dit komt overeen met het toegekende budget aan gemeenten.
Vanaf 1 januari 2017 is de wet gewijzigd en kunnen personen zelf een indicatie Beschut aanvragen; gemeenten
zijn dan verplicht een werplek te bieden bij een positieve indicatie.

Loonkosten WSW

lonen WSW-werknemers 1 1 .146.938 12.407.127 12.866.619

514,1
25.387

529,1
24.667

15
29.260

2.000.000
1 .150.000

5s2,2
25.454

566,2
24.824

4
26.000

2.020.400
1.195.800

573,29
26.576
590,25
25.812

15
7,871

2.261.485
1 .085.910

3.150.000

-20.000
0

3.216.200

-20.000
0

3.346.995

-14.701
0

-20.000 -20.000 -14.701

Totaal loonkosten WSW: 14.276.938 15.203.327 r6.198.913

498,08
28.664

28,3

236.000
-'f 4.000

536,20
28,354

26,79

244.400
-14.000

556,30
29.119

26,4

289.076
-12.301

222.40A

140.000

230.000

145.000

276.775

127.624

404.399Totaal overige personeelskosten WSW: 362.000 37s.000
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Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse

Begroot
2018

primair

Begroot 2017
na de 1e

wûzíging

Realisatie
Boekjaar

2016

Loonkosten Beschut/ Pw personeel

lonen werknemeftr beschut / Pw

sociale lasten beschut / Pw oersoneel
sociale lasten

pensioen-/vutpremie

sub-totaal

diverse
o ntvan gen ZW-M/AO-uitke rin gen

wet vermindering afdracht (V1ru4)

sub-totaal
Totaal loonkosten Beschut

fte-plaatsen

loonkosten per fte

verhoud¡ng sociale lasten/lonen beschut (%)

Overiqe kosten werknemers beschut
vervoerskosten woon-/werkverkeer

eigen bijdrage

subtotaal

overige personeelskosten

Totaal overige personeelskosten Beschut:

Loon kosten ambteliik personeel

lonen/salarissen

sociale lasten
pensioenpremie

sub-totaal:

ao-uitkering

overige personeelskosten

sub-totaal:

Totaal loonkosten ambtelijk personeel:

Aantal ambtenaren (FTE)

Loonkosten per ambtenaar

260.788

63.000

34.000

74.208

12.690

7.102

235.696

43.524

0

97.000 19.792 43.524

0

-21.115
0

0

0

0

0 0 -21.115
357.788 94.000 258.105

15,0

23.853

37,2

9.000
-1.000

4,0

23.500

26,67

3.000
-500

14,6

17.703

18,5

1192
0

8.000

5.000

2.500

1.000

1.192

95
13.000 3.500 1.287

1.063.985

130.000

145.000

1.475.611

130.000

145.000

1.163.799

153.744

153,213

1.338.985

0

25.000

1.350.611

0

30.000

1.470.756

0

44.520

25.000 30.000 44,520

1.363.985 1.380.611 1.5',15.276

17,64

75,906

17,58

76.813

19,82

74.206
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Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse

Begroot
2018

primair

Begroot 2017
na de 1e

wiiziqinq

Realisatie
Boekjaar

2016

Afschriivinq materiële activa

rentekosten / bankkosten

rentebaten

Rentelastgn en -baten

190.000 '189.000 185.278

45.000

0

45.000

0

38.544

0

45.000 45.000 38.544
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Materlële activa

mater¡èle activa

2. lmmatêriële actlve
lnvesteringen
Desinvester¡ngen

al ¡mmateriële activa

Financiële act¡va
lnvesteringen

fìnanciële activa

TOTAAL ACTIVA:

PASSIVA

4. E¡gen vermogen Holding BV
Toevoeging resultaat (t-l)
Onttrekking
Totaal eigen vermogen

5, Lenglopendê leníngen
Af te sluiten lening
Aflossingen
Totaal langlopende leningen

6. Voorzieningen
Toevoeging
Onthekking
Totaal voor¿ieníngen

BALANS
I ianua¡i 2O17

begrote
mutaties 2017

BALANS
3l december20lT

begrote
mulâties 2018

BALANS
3l december 20f8

300.000

190.000

300.000

200.000

2.427.930 110.000 2.537.930 100.000 2.637.930

1.001.277

3.429.207 110.000

622.723

1.00'1.277

3.539.207 100.000

630.326

1.001.277

3.639.207

3.414.210 622,723-

154.575

2.791.487 630.326-

't54.575

2.161.161

641.860 154.575-

20.000

487.286 154.575-

20.000

332.710

196.493

4.252.563

20.000-

797.298,

't76.493

3.455.265

20.000-

804.901.

156.493

2.650.364

SALDO 823.356 907.298- 83.942- 904.901. 988.843-

INVESTERINGS. EN FINANCIERINGSSTAAT 20I 8

Werkvoonleningschap Weert en Omstreken, de Risse

B¡ilaqe 3

Beqrotinq 2018
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Workvoorzien¡ngschap Weert en Omstreken, de Risse

Beqrotinq 2018

Verdelino semeenteliike biidraqe

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

-Gomoonla I ranan¡lan¡lt

-Gemeente Nederweert
-Gemeente Weert

Nieþdeelnemende gemeenlen:
-Gemeente Heeze/Leende
-Gemeente Leudal
-Gemeente Maasgouw
-Over¡ge

bonus begeleid werken
Gemeentelijke Bijdrage SW totaal

-Gemeenle Cranendonck
-Gemeente Nederweert
-Gemeente Weerl

aantal Begroot 2018 Begroot 2017
deelnemers primair na de 1e
(se) per wijziging

Real¡satie
2016

R¿ OA

94,90
349,22

) îAA AñA

2.328.773
8.569.307

2.182.554
2.670.996
9.149.396

2.205.148
2.531.459
s.413.813

€ 24.538,93 529,08 12.982.886 14.002.942 1415A.420

1,00 2.000 1,500 26.000
27,00 54.000 40.500 792.557
1,00 2.000 1.200 23-034
5,00 10.000 9.300 179.44s

€ 2.000,00 34,00 68.000 52.500 1.021.036

64.320
529,08 13.050.886 14.055.442 15.235.776

3,00
1,50

78.780
39.390 13.000

10,50 275.730 91,000
€ 26.260,00 15,00 393.900 104.000 114.754

rc@
ln bovenstaande opstelling is uitgegaan van een volledige overdracht van het deel Wsw-oud in het Participatiebudget
van de deelnemende gemeenten aan Risse Groep; hierbij ¡s uitgegaan van de bedragen uit de septemberciculaire.
De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van drie factoren:
1. het macrobudget en het landelijk berekende Wsw-volume (prijs per se)
2. het aantal voor de deelnemende gemeenten berekende Wsw-volume (se's)
3. de afspraken tussen CAo-parlners

Toelichting bij 1

Het macrobudget wordt jaarlijks gekort door het Minislerie; er is bij de invoering van de Participatiewet uitgegaan van
een gemiddelde korling van circa € 500 per se per jaar.
Deze korting valt hoger uit doordat het landelijk volume Wsw hoger is dan door het Ministerie becijferd ('blijfkansen').
Dit heeft een negatief effecl op de hoogte van de b¡jdrage per se-

Toelichting bij 2
Het Ministerie heefi per gemeente blijfkansen voor 'Wsw-oud' berekend; de werkelijkheid komt vrijwel ñimmer overeen
mel deze theoretische blijlkansen,
Voor 2018 is geen over- of onderreal¡satie meegenomen in de begroting.

Toelichting 3
ln de meicirculaire wordt jaarlijks het macrobudget aangepast aan de Loon-Prijs-Ontwikkeling (LPO).
ln de afspraken tussen CAO-parlners (vakbonden en VNG) is afgesproken dat deze stijging jaarlijks wordl ingezet voor
de stijging van de WswJonen; er is dus geen compensal¡e meer in het budget voor andere prijsontwikkelingen.

Buitengemeenten
Ïot en met 2016 wordt het landelijk budget voor de Wsw over de gemeenten verdeeld op basis van de
woongemeente van de Wsw-werknemer. ln de huidige praktijk komt het voor dat een Wsw-werknemer
een woongemeente ("buitengemeente") heeft welke niet participeert in het participatiebedrijf waar hij of zij werkt,
Op basis van onderlinge facturatle worden ln deze sltuatle de mlddelen overgedragen.
Per 1 januari 2017 is er een wijziging gekomen in de verdeelsystematiek van de landelijk beschikbare Wsw-middelen
De landelijk beschikbare middelen worden dan verdeeld op basis van de door de participatiebedríjven aangeleverde
statistiekgegevens over het aantal gerealiseerde Wsw-arbeidsplaatsen per gemeente in het voorafgaande jaar
en de actuarieel berekende blijfkans.
De middelen gaan niet langer naar de woongemeente van de Wsw-medewerker maar naar de werkgemeente.
Dit is verwerkt in doeo b€groting,
Wel wordt aan de 'buitengemeenten' aan additionele bijdrage van € 2.000 per se toegerekend.

l8



De Risse Holding B.V.
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De Risse Holding B.V. , Weert.

,:iþt_;/1:;a.ll,;4..1 at*u ú, I

1.8

0,0

o/o

25.2

0,0

72,9

€

4.829.878

13.603.974

119.317

0

ê

4.-q71.567

14.238,192

221.000

0

Et

5 308 950

15.350.529

386.445

0

o/o

26,4

73,3

0,6

0,0

100,0

tt,t)
0,8

I,Y

0,0

10,2

u,J

5,6

0,1

3,6

1,0

4.2

0,5

{9.430.758

15.203.327

150.000

93.000

1.000

1.677 .593

50.000

1.044.611

30.000

8S8.000

189.000

801.950

100.000

21.445.924

16.399.999

127.624

258.105

2.879

1.364.809

68.986

1.164.805

69,579

1 .'t01 .615

185.278

7A8.206

86.175

100,0

0,4

T7,9

0,6

1,2

0,0

6,5

0,3

5,5

0,3

RA

0,9

J,¡+

18.553.169

'14.276.938

140.000

357.788

5.000

1.886.185

50.000

1.039.985

25.000

671.600

190.000

776.004

100.000

73,3

100,0

0,5

tö,2

0,8

0,5

0,0

8,6

0,3

5,4

0,2

4,6

1,0

4,1

o/o

0,0

't,1

102,319.518.496 105,2 20.238.481 144,2 21.538.060

I

I

I

Þr¡ ¡ln nm:al

Vergoedingen en bijdragen SWPWBeschut

Dienstverlening aan Joint Ventures/derden

Overige opbrengsten

Totaal bcdriifsopbren gsten

Loonkosten WSW-ers

Overige personeelskosten wsw

Loonkosten personeel Beschut / Pw

Overige personeelskosten Beschut /Pw

Lonen BV-ers

Overige kosten BV-ers

Loonkosten ambtelük

Overige personeelskosten ambtelijk

Overige personeelskosten

Afschríjvingskosten

Overige bedrijfslasten

Resultaat deelneming Risse Facilitair OVR

Resultaat deelneming Risse Groen OVR

Resultaat deelneming Risse Businesspost

Rentelasten en -haten

herstructureri n g/sectorfonds

Overige baten en lasten

Ven nootschapsbelastino

Totaal bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

lnkoop I uitbesteding

160.000

160.000

60.000

-45.000

-965.326

0

-5,2

-0,2

0,0

0,9

0,9

-807.723

150.000

100.000

40.000

-45.000

0

-60.000

-4,2

-0,2

-0,3

0,8

0,5

124.437

-157.047

102.380

-38.544

5.241

0

-16.s26

492.136 -2,3

-4,2

0,0

0,6

-0,7

-2,2Exploitatie-resu ltaat -630.326 -3,4 -622.723 .3,2 472.235

Aldus opgemaakt:
J.K.Jobse
directeur. 20



De Risse Holding BV, Weert.

Begroot
2018

primair

Begroot 2017
na de 1e

Realisatie
Boekjaar

2016
Bruto ornzet.

Bedrijfsopbrengst
Bijdragen Gemeenten tbv Werk.Kom B.V.
Bijdragen overig tbv Werk.Kom B.V.
Detacherings-vergoeding vanuit Prio Verve Facilitair
Detacherings-vergoeding vanuit Prio Verve Groen

Totaal bruto omzet:

Verqoedinqen en b¡jdraqen

rijksvergoeding incentive Begeleid Werken
bijdrage deelnemende Gemeenten WSW
bijdrage niet-deelnemende Gemeenten WSW
bijdrage deelnemende Gemeenten voor werken "Beschut"
incentíve Beschut werk
bijdrage werkgeversconstructie PW

Totaal vergoedingen en bijdragen:

Dienstverleninq aan Joint Ventures / derdel

dienstverlening aan Businesspost M-L B.V.
dienstverlening aan Prio Verve Facilitair VOF
dienstverlening aan Prio Verve Groen VOF
personeels- en loonadministratie RisseMestrom
doorberekenen managementkosten Vebego
dienstverlening aan derden

Overiqe opbrenqsten

TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN :

114.754
13.603.974 14.238.192 r5.350.529

2.685.109
860.000

70.000
373.055
841.714

2.760.420
825.000

75.000
472.554
838.593

2.929.817
1.011.204

71.729
453.200
843.000

4.829.878 4.971.567 5.308.950

12.982.886
68.000

393.900
45.000

114.188

M.402.942
52.500

104.000

78.750

64.320
14.150.419
1.021.036

Er is ervan uitgegaan, dat "buitengemeenten" voor hun SW-mw's extra bijdragen in de exploitatie.
Voor "beschut-nieuw" is gerekend met een bijdrage van € 26.000,= per fte.

Voor de bijdrage per gemeente wordt veruezen naar bijlage 1 van deze begroting

13.000
53.000
ô3.317
10.000-

12.000
51.000

128.000
10.000
20.000

7.620
59.328

244.449
20.693
30.000
24.355

119.317 221.000 386.445

00 0

f 8.553.169 19.430.758 2',t.045.924
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De Risse Holding BV, Weert.

Begroot
2018

primair

Begroot 2017
na de 1e

wijziging

Realisatie
Boekjaar

2016

lnkooen / u itbestedlnqen
grondstof / uitbesteed werk lndustrie
inhuur personeei tþv detachenng

totaal inkopen / uitbestedingen

Personeelskosten

WSW-personeel

loonkosten WSWers
overige personeelskosten wsw

gemiddelde bezetting fte (excl. Begeleid Werken)

gemiddelde loonkosten fte

Personeel beschut

loonkosten personeel beschut / PW

overige personeelskosten beschut personeel

gemiddelde bezetting fte
gemiddelde loonkosten fte

lonen BV-personeel
naar derden
doorl¡erekend naar Westronr-Risse Facilitair OVR
doorberekend naar Risse Groen OVR

salariskosten B.V.-personeel

overige kosten BV-personeel
kosten BV-personeel:

gemiddelde bezetting (exclusief WRF en Groen)

gemiddelde salariskosten per fte

100.000 100.000 86.1 75

100.000 100.000 86.175

14.276.938

140.000

15.203.327

150.000

16.399.999

127.624

14.416.938 15.3s3.327 18.527.623

Het Wsw-volume in deze primaire begroting is geschat.
ln deze begroting is geen rekening gehouden met een eventuele overreal¡satie ten opzichte van de door het
luiinisterie ingeschatte biijfxansen.

498,1

28.664

357,788

5.000

535,7

28.380

93.000

1.000

556,3

29.484

2s8.1 05

2.879
362.788 94.000 260.984

Het volume personeel "Beschut" in deze primaire begroting is in overeenstemming met de door het Ministerie
gepubliceerde aantal per gemeente; dit komt overeen met het toegekende budget aan gemeenten.
Vanaf 1 januari 2017 is de wet gewíjzigd en kunnen personen zelf een indicatie Beschut aanvragen; gemeenten
zijn dan verplicht een werplek te bieden bij een positieve indicatie.

B.V.-personeel

15,0

23.853

4,4

23.250

295.000-
780^000-

14,6

17.703

2.445^251
47.630-

278.135-
716.677-

2.911.185

275.000-
750.000-

2.752.593

1 .886.185 1.677.593 1.364.809

50.000 50.000 68.986
1.936.185 1.727.593 1.433.795

29,50

63.938

26,50

63.305

24,17

56.467
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De Risse Holding BV, Weert.

Begroot
2018

primair

Begroot 2017
na de 1e
wijziging

Realisatie
Boekjaar

2016

Ambteliik pefsqn"eE!

salariskosten ambtelijk personeel:

doorberekenen EPAC

doorberekend naar Westrom-Risse Facilitair OVR

doorberekend naar Risse-Westrom Groen OVR
salariskosten ambtelijk personeel:

overige kosten ambtelijk personeel

gemiddelde formatie (exclusief WRFen Groen)
gemiddelde salariskosten per fte

1.039.985 1.444.611 1.164.805

25.000 30.000 69.579
1.064.985 1.074.611 1.234.384

1.338.985

-50.000

-1 15.000

-134.000

1.350.611

-50.000

-116.000

-140.000

'1.470.756

-54.163

-119.134

-132.654

13,80

75.361

14,00

74.615

16,00

72.800
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De Risse Holding BV, Weert.

Begroot
2418

primair

Begroot 2017
na de 1e

wijziging

Realisatie
Boekjaar

2016

Overiqe pereoneelskoeten
Kosten inhuur uitzendkrachten
Ondernemingsraad
Bedrijfsgeneeskundige zorg
Vervoerskosten "woon-werk wsw" íncl.coll.vervoer
Vervoerskosten Beschut werk
jobcoach begeleid werk
Bijdrage loonkosten begeleid werken

Overige personeelskosten

totaal personeelskosten:

Afschriivinqen
vooziening terreinen
gebouwen
installaties
machines
inventarissen
,,^ñ ¡^^-ñ ìiá^t^-

Afschrijvingen materiële activa :

Overioe bedriifslasten
Huren
kop.app./printers
panden

bedrijfsmiddelen
vervoermiddelen

Overige bedrijfslasten I huurkosten:

Onderhoudskosten

terreinen
gebouwen
arbo Rl&E
installaties
machines
inventarissen
vervoermiddelen
schoonmaakkosten

Overige bedrijfslasten / onderhoudskosten

Enerqieverbruik

electriciteit

9as
water
benzine/olie

671.600 898.000 1.r01.615

18.089.708 19.053.s31 2A.297.417

100.000
19.000
50.000

222.000
8.000

'15.000

257.600

320.000
19.000
50.000

230.000
0

15.000
264.000

551.477
7.561

46.624
245.055

0
-5.000

255.898

15.000
21,000
eÃ llrìn

45,000
65.000

i 5.000
20.000
eÃ lìnñ

45.000
65.000

9.9oJ
21.454
'\.'l u'|2.

44.722
68.3ô2

(a ÂaO

190.000 189.000 186"278

11,000
15.000
2.000
9.000

1 r.000
20.000

2.000
9.000

4.507
7.934
2.050
6.121

37.000

7.000
7.000
1.000

45.000
70.000

7.500
6.500

100.000

42.000 29.612

7 _447

3.351
1.017

35.510
67.642
2.115

12.436
97.865

7.000
7.000
1.000

45.000
70.000

7.500
6.500

105.000
244.000 249.000

55.000
70.000

4.000
15.000

227.383

46.769
72.266

2.1S6
12.101

55.000
70.000
4.000

15.000
I 33.332Overige bedrijfslasten / energieverbruik 1,t4.000 1¡14.000
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De Risse Holding BV, Weert.

Begroot
2018

primair

Begroot 2017
na de 1e
wiiziginq

Realisatie
Boekjaar

2016
Belasti nq/verze ke rinq
Onroerende zaak belasting
Waterschapslasten
Milieubelasting
Rioolbelasting / rioolrecht
Brandverzekering
Wa - verzekering
Bedrijfsschadeverzekeri ng
Motorrijtuigenbelastíng
Motorrijtuigen-/werkmaterieelverzekerin g
Overige belastingen I verzekeringen

Overige bed rijfslasten / belasting/vezekerin g

Algemene kosten

lndirecte productiekosten
Magazijn expeditiekosten
Verkoopkosten
Telefoon, fax, mobiele telefoon
Portokosten
Kantoorben./reprokn.icomp./personeelskrant
Beveili ging/receptie etc.
Bedn¡fszelflcescherming i ehbo
Abonnementen/contributies
Licentiekosten digitaal platform (Werk. Kom B.V.
Ondersteuning automat¡ser¡ng
Accountantskosten
Organisatie/advieskosten
Vergader-/representatiekosten
Kantinekosten
Cedris / Detanet
Afualverwerking
Bewassing
Overige algemene kosten

Overige bedrijfskosten / algemene kosten

Totaal overige bedrijfskosten

overioa haf n en lasten

Resultaat deelneming Prio Verve Facilitair VOF
Resultaat deelneming Prio Verve Groen VOF
Resultaat deelneming Businesspost M-L B.V.

Rentebaten en lasten

Ontvangen Sectorgelden

Uitgaven ten laste van Sectorgelden
Diverse lasten en baten

12.800
1.000
5.000
2.000

16.000
14.000

1.200
6.000
6.000
5,000

12.500
1.000
5.000
2.000

16.000
14.000
1.200
6.000
6.000
5.000

13.477
2.613

566
1.323

14.939
13.200

1.049
5.057
3.901

410
69.000 68.700 56.535

22.004
1.000

25.000
25.000
13.000
25.000

3.000
7.000

12.000
25.000
16.000
32.000
30,000

2.000
5.000

18.000
9.000
8,000
4.000

22.000
1.000

30.000
25.000
'17.000

26.000
3.000
7.000

12.000
27.250
16.000
32.000
35.000
2.000
5.000

17.000
9.000
8.000
4.000

17.599
1,723

2ô.538
19.279
10.636
40.609
2.059
4.738
8.807

28.713
21.090
28.328
20.708

935
3.568

15.792
5.309
7.729
6.184

282.O0A

776.000

160.000

160.000

60.000
-45.000

0

0

0

298.250

801.950

150.000
'100.000

40.000
-45.000

0

0

-60.000

270.344

708.206

124.437

-157.447

102.380

-38.544

246.098

-240.897

0

Totaaloverige baten en lasten 335.000 185.000
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SAMENVATTING 'DE TOEKOMST IS NU'
Toekomst Risse Groep 2017

d.d.L7 mei 2017

Algemeen
Nadat besloten is om de fusiebesprekingen met Westrom te beëindigen, richt Risse Groep zich weer
op een zelfstandige toekomst.
Om deze toekomst te verkennen zijn een aantal brainstormsessies georganiseerd met wethouders en

ambtenaren. Vervolgens zijn 7 onderwerpen/deelgebieden gedefinieerd, die momenteel in

werkgroepen nader worden uitgewerkt.
Dit proces zalin2Ol7 worden afgerond, waarna de definitieve plannen kunnen worden
gepresenteerd en daar waar nodig binnen gemeenten worden besproken/goedgekeurd.

Financieel
De subsidie Wsw daalt vanaf 2015 tot en met 2020 in totaal met 3000 euro per se; een

subsidievermindering van uiteindelijk meer dan 1,5 miljoen euro per jaar voor Risse Groep.

Daarnaast dient Risse Groep voor circa 1,2 miljoen euro te investeren in gebouwen, lCT, installaties ,

opleidingen en processen; investeringen die gedurende het fusieproces 'on hold' zijn gezet.

Dit betekent dat, op basis van ongewijzigd beleid, in de meerjarenraming van Risse Groep vanaf 2019
een additionele gemeentelijke bijdrage is opgenomen, bovenop het Wsw-deel in de

Pa rticipatiebudgetten van gemeenten.

De startpositie van Risse Groep is circa 1200 euro per se (standaard eenheid), totaal circa 750.000
euro, beter dan het landelijk gemiddelde.

Toekomstrichting
Het bestuur van Risse Groep heeft als toekomstrichting aangegeven dat het bedrijf maximaal ten
dienste moet staan van de burgers van de aangesloten gemeenten.

De ontw¡kkeling van Risse Groep wordt uitgewerkt op drie domeinen:
L. Uitbreiding van taken ten dienste van burgers (o.a. Participatie, WMO en Jeugd);
2. Verbetering van de interne bedrijfsvoering daar waar mogelijk;
3. Uitbreiding van de positie in 'de vrije markt'.

Deze notitie geeft de hoofdpunten weer en de kaders waarbinnen deze punten nader dienen te
worden uitgewerkt. Er is een concreet actieplan opgesteld.

Missie

Wij helpen mensen zich te ontplooien om middels werk maximaal te participeren in de maatschappij

Doelgroepen

Primaire doelgroep inwoners

o medewerkers met een bestaande SW-baan;
o medewerkers met een baan Beschut werk;
o bijstandsgerechtigden die naar werk worden begeleid;
o niet uitkeringsgerechtigden die naar werk worden begeleid;
o Wajongers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn;
o vluchtelingen, statushouders;
o burgers aangewezen op dagvoorziening WMO en/of activering middels werk;

Secundaire doelgroep inwoners



Tot de secundaire doelgroep behoren inwoners waarvoor het aanbod op het terrein van werk

van betekenis kan zijn, maar díe in beginsel door een ketenpartner worden bediend:

o ínwoners, al dan niet met een bijstandsuitkering, voor wie arbeidsmatige dagbesteding is;

o zorgaanbieders in de keten en hun dienstverlening aan inwoners voor wie dienstverlening is

geindiceerd vanuit de WMO, WLZ of Jeugdwet;
o het onderwijs, jongeren of volwassenen die educatie krijgen van de school of instelling;
o het UWV: inwoners met een WW of W|A-uitkering.

Uitbreiding taken ten dienste van burgers
Belangrijkste punten:

¡ Aansluiten Cranendonck bij Werk.Kom
Nader onderzoek naar:

o de exploitatie van Werk.Kom onderdeelvan Risse Groep maken
o meer economisch rendabele tarieven Werk.Kom voor Werk.Kom hanteren.

¡ Grotere rol in het kader van (arbeídsmatige) dagvoorziening in het pand van Risseweg 8:

o WLZ: uitvoeren met ketenpartners tegen economisch rendabele tarieven
o WMO: rechtstreekse opdrachten van gemeenten.

o Maximale Social return gemeenten; maximaal inbesteden en invullen werkplekken voor
de doelgroep.
Werk.Kom 'aan de voorkant betrekken' bij aanbestedingen.

o Werkzaamheden vluchtelingen/statushouders verbreden: intake & diagnose ten
behoeve van COA, inburgering, taal, enz.

o Verbredendienstenpakket:
a. Sluitende aanpak Participatie Wetters

Werk.Kom zou een verbindende schakel in de 'providerboog' kunnen zijn, zeker als

'werk' ondersteunend ís in het'behandelproces'.
Gemeenten blijven regisseur.

b. Verbreding'vrijwilligerswerk/sociale activering'
De doelgroep die nu vrijwilligerswerk uitvoert (Punt Welzijn, Vorkmeer, Cordaad)
maar waar een gerichte aanpak kan leiden tot het zetten van stappen op de

Participatieladder.
c. Jeugd; sluitende aanpak, kwetsbare jongeren, voortijdig schoolverlaten, e.d.; werk

als onderdeel van de therapie; uitbreiding leerwerkplekken
o Werkgeversconstructie uitbreiden en aanpassen tbv Participatie Wetters.

Payrollconstructie en/of ABU-cao voor andere doelgroepen (wel in relatie met de 'eigen
doelgroepen' of met de 'eigen aandeelhouders'):

o lnleen bij gemeenten
o Huishoudelijkehulpen
o Enz.

Verdienmodel vormgeven.
r Kansrijk in de wijk nieuw leven inblazen

Klussen uitvoeren ten dienste van burgers of in de wijk met een groep Participatie
Wetters; gericht op arbeidsactivering, door- en uitstroom.

Verbetering interne bedrijfsvoering
Belangrijkste punten:

r Opleiding werkleiding en bedrijfsbureau met als doel de interne efficiency te vergroten
¡ Revitalisering cultuur en bedrijfscode; lopend.
¡ Ziekteverzuim, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid; lopend.



. Proces detacheren van zwakkere doelgroep; hier is een project voor gedefinieerd en gestart,
met als doel om minimaal 25 Wsw-medewerkers te detacheren.

o Privacy: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming); lopend.
o Onderzoek logistiek pakket c.q. integraal pakket
¡ Onderzoekoutsourcen:

o Salarisadmin¡stratie
o ICT in de Cloud

r lnvesteren in kantoorautomat¡sering; lopend.
¡ lnvesteren in gebouw (dak)en installaties (brand, inbraak, geluid); lopend.
o Update regelingen; lopend.
¡ Update procedures
o lndien mogelijk: certificering PSO30+ of Keurmerk Sociale Onderneming
o Positie Personeelsadministratie (in relatie met Loonadministratie)
o Onderzoek samenwerken met gemeenten op het gebied van FEZ, lCT, PR, P&O, e.d.

Uitbreiding positie in de'vrije markt'
o Werk.Kom

o ln de eigen regio: actief vermarkten Spoor 2 trajecten, Outplacementtrajecten,
Diagnostiek, Arbo, Arbeidsdeskundige onderzoeken, e.d.
Betekent concurrentie voor lokale ondernemers.

o Buíten de eigen regio is een discussiepunt voor wat betreft re-integratieactiviteiten
Er ontbreekt infrastructuur en werkgeversnetwerk: dit vereist investeringen. ls een
beleidskeuze door de AvA.

Wel voor de hand liggend zijn Leudal, Valkenswaard, Heeze-Leende in verband met
afstand.

o Project Statushouders uitbreiden naar aanpalende gemeenten.
o Risse

o Discussiepunt is of Risse haar interne act¡v¡te¡ten moet trachten uit te breiden naar
'meer hoogwaa rd ige activiteiten'.

'" 
i'" i;*itru:u:,1"i:::i:' åîi o. wsw-po p u ratíe ( Besch ut n ivea u ); a r ree n

met reguliere medewerkers met verminderde loonwaarde
. Aanloopkosten
. Vereist wellicht ander indirect personeel.

Dit zou een beleidswijziging betekenen sedert de keuzes in 2006: 'ondernemen
overlaten aan de markt, richten op mensontwikkeling'.
is een beleidskeuze door de AvA.

r Joint-ventures
o Prioverve G;i:: 

:å:ilÏtïl''n"t",.¡ne sø
' Wsw-doelgroepvervangen door Participatiewetters

o BusinesspostMidden-Limburg

: Hi:1#;.:î"îi;iking/fusie 
in Limburg


