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Onderwerp 

Primaire (concept)begroting Risse 2021. 

 

Voorstel 

1. Kennis te nemen van de primaire (concept)begroting Risse 2021. 

2. Geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de primaire (concept)begroting Risse 

2021 kenbaar te maken. 

3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2021 van het Rijk ontvangt 

voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan 

De Risse. 

4. Op basis van de meerjarenraming van De Risse voor de jaren 2021, 2022 en 2023 een 

aanvullend bedrag van respectievelijk € 211.000,-, € 144.000,- en € 54.000,- in de 

jaarschijven 2021, 2022 en 2023 van de gemeentebegroting 2021 op te nemen ten 

laste van de reserve sociaal domein. 

 

Inleiding 

Op 16 april 2020 hebben de Raad van Commissarissen en het Dagelijks Bestuur van De 

Risse de primaire begroting 2021 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. “De Risse” en 

van De Risse Holding BV (hierna: ‘primaire (concept)begroting Risse 2021’) in concept 

vastgesteld. Deze primaire begroting Risse 2021 is in een zeer vroegtijdig stadium 

opgesteld, omdat een door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting Risse 2021 vóór 

1 augustus 2020 ingediend moet zijn bij gedeputeerde staten. Dit is een verplichting die 

voortvloeit uit artikel 34 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). 

 

Beoogd effect/doel 

Uw raad  

1) in de gelegenheid te stellen uw zienswijze te kunnen geven over de primaire 

(concept)begroting Risse 2021; 

2) de noodzakelijke financiële besluiten te laten nemen inzake de tekorten bij De Risse. 

 

Argumenten  

2. Uw raad dient een eventuele zienswijze over de primaire begroting Risse 2021 vóór 1 

augustus 2020 kenbaar te maken. 

De raden die aan het werkvoorzieningschap deelnemen dienen op grond van de Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) vóór 1 augustus 2020 kennis te nemen van de 

primaire begroting Risse 2021, zodat zij de mogelijkheid hebben om hun zienswijze 

hierover kenbaar te maken. Op basis van de voorgelegde stukken stelt het college voor 

om geen zienswijze in te dienen.   
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3. De Risse heeft de rijkssubsidie nodig om de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit te 

kunnen voeren. 

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 volledig ter beschikking aan het 

werkvoorzieningschap De Risse, dat de uitvoering verzorgt.  

 

4. Op basis van de meerjarenraming is er in 2021, 2022 en 2023 een aanvullende 

gemeentelijke bijdrage nodig om het weerstandsvermogen van De Risse op peil te 

houden. 

Tot en met 2020 kunnen de negatieve exploitatieresultaten van De Risse via het 

opgebouwde weerstandsvermogen worden opgevangen. Om het weerstandsvermogen niet 

te ver onder de vastgestelde ondergrens van € 0,6 miljoen te laten komen, is voor de 

jaren 2021, 2022 en 2023 een aanvullende gemeentelijke bijdrage noodzakelijk. In de 

primaire begroting 2020 werd er in de meerjarenraming nog rekening gehouden met enkel 

een aanvullende gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2022 (€ 202.255,-) en 2023  

(€ 135.169,-). Dit is vanwege tegenvallende resultaten in de gewijzigde begroting Risse 

2020 bijgesteld. Hierover is uw raad via de raadsinformatiebrief van 5 maart 2020 

geïnformeerd (zaaknummer 893947/collegebesluit d.d. 3 maart 2020). 

 

Aangezien op basis van de huidige cijfers wordt verwacht dat het exploitatieresultaat 

vanaf 2022 weer licht positief wordt, blijft de aanvullende gemeentelijke bijdrage beperkt 

tot de jaren 2021, 2022 en 2023. Voor Weert resulteert dit in een aanvullende 

gemeentelijke bijdrage voor 2021 van € 211.000,-, voor 2022 van € 144.000,- en voor 

2023 van € 54.000,-. Voorgesteld wordt om deze bedragen op te nemen in de jaarschijven 

2021, 2022 en 2023 van de begroting 2021 en ten laste te brengen van de reserve sociaal 

domein.  

 

Kanttekeningen en risico’s  

1. De financiële gevolgen van de coronacrisis 

De coronacrisis heeft naar verwachting ook financiële gevolgen voor De Risse. Vanwege de 

coronacrisis is in overleg met het bestuur met ingang van 17 maart 2020 een deel van de 

activiteiten van De Risse stilgelegd. Dit heeft een negatief effect op de inkomsten uit deze 

bedrijfsactiviteiten. Daarnaast is er vanwege de coronacrisis ook sprake van een 

omzetdaling bij de detacheringen.  

 

Het is op dit moment nog niet te overzien wat de uiteindelijke financiële impact van de 

coronacrisis op De Risse zal zijn. Dit hangt van diverse factoren af, waaronder: 

- de duur van de huidige maatregelen 

- de terugloop van het aantal detacheringen 

- het economisch klimaat na de crisis 

- of, en zo ja in hoeverre, het rijk een noodmaatregel zal treffen voor de SW-sector. 

 

Het bestuur heeft De Risse opgedragen om de effecten (korte en lange termijn) uitgebreid 

in de kwartaalrapportages op te nemen. Deze zullen nauwgezet worden gevolgd. Zodra er 

voldoende informatie bekend is wordt er een begrotingswijziging 2021 opgesteld. Een 

gewijzigde begroting wordt normaliter via de TILS ter kennisname gebracht van uw raad. 

Afhankelijk van de financiële consequenties van de wijziging zal uw raad via een 

raadsinformatiebrief aanvullend worden geïnformeerd danwel wordt er een raadsvoorstel 

aangeboden. 

 

2. De primaire begroting Risse 2021 wordt in december 2020 bijgesteld.  

De conceptbegroting Risse 2021 is vanwege de verplichting uit de WGR in een vroeg 

stadium opgesteld. Los van de gevolgen van de coronacrisis, zijn de meer definitieve 

cijfers pas later dit jaar bekend. De begroting is ten aanzien van de belangrijkste 

parameters (subsidiebedrag, blijfkansen, bezetting en loonontwikkeling) gebaseerd op 
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inschattingen. Daardoor moet gewezen worden op een relatieve ‘onbetrouwbaarheid’ van 

de documenten. In december 2020 wordt een wijziging van de begroting 2021 verwacht, 

die gebaseerd is op meer definitieve gegevens. Deze kan zowel positief als negatief 

uitvallen. Een gewijzigde begroting wordt normaliter via de TILS ter kennisname gebracht 

van uw raad. Afhankelijk van de financiële consequenties van de wijziging zal uw raad via 

een raadsinformatiebrief aanvullend worden geïnformeerd danwel wordt er een 

raadsvoorstel aangeboden. 

 

3. De Risse Holding BV verwacht op basis van de primaire begroting 2021 een verlies. 

De primaire begroting Risse 2021 sluit af met een negatief resultaat van € 719.000,-. Dit 
resultaat komt overeen met de 1e wijziging begroting Risse 2020.  
De belangrijkste oorzaken van het tekort zijn een daling van de rijkssubsidie en krimp van 

de Wsw-doelgroep. 

 
De Wsw (oud) wordt voor de gemeente budgetneutraal uitgevoerd. De rijkssubsidie wordt 
via het Participatiebudget rechtstreeks aan de gemeente verstrekt. De gemeente stelt het 
budget vervolgens volledig ter beschikking aan het werkvoorzieningschap De Risse, dat de 
uitvoering verzorgt. Zowel overschotten op de uitvoering als tekorten komen tot op heden 
voor rekening van De Risse. Het weerstandsvermogen van De Risse biedt hiervoor tot en 
met 2020 nog voldoende ruimte. Door het verwachte resultaat in 2020 van € 719.000,-
negatief zakt De Risse vanaf 2021 echter door de ondergrens van het 
weerstandsvermogen van € 0,6 miljoen.  
 
Daardoor zijn er in 2021, 2022 en 2023 aanvullende gemeentelijke bijdragen noodzakelijk 

van alle drie de deelnemende gemeenten. In 2021 bedraagt de noodzakelijke aanvullende 

bijdrage € 700,- per standaardeenheid (SE), in 2022 € 500,- per SE en in 2023 € 200,- 

per SE. Landelijk bedraagt de (structurele) aanvullende gemeentelijke bijdrage gemiddeld  

€ 3.500,- per SE. Voor Weert betekent dit het volgende:  

 

 
Aanvullende 
bijdrage per SE 

Totaal 

2021 700,- € 211.000,- 

2022 500,- € 144.000,- 

2023 200,- €   54.000,- 

 Totaal € 409.000,- 

 

Financiële gevolgen 

De aanvullende gemeentelijke bijdragen voor 2021, 2022 en 2023 van respectievelijk  

€ 211.000,-, € 144.000,- en € 54.000,- worden in de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 

van de begroting 2021 opgenomen en ten laste gebracht van de reserve sociaal domein.  

 

Uitvoering/evaluatie  

Het Algemeen Bestuur van De Risse volgt de (financiële) ontwikkelingen van De Risse 

nauwgezet en informeert de colleges zodra hier aanleiding toe is. Eventuele financiële 

consequenties zullen tijdig ter besluitvorming aan de raden worden voorgelegd.  

 

Communicatie/participatie  

Het Algemeen Bestuur van De Risse dient direct na uw besluit in kennis te worden gesteld 

van uw zienswijze op de primaire begroting Risse 2021. 

 

Voor de raad wordt er, gelet op de ontwikkelingen binnen De Risse en de gevolgen van de 

coronacrisis, in het najaar van 2020 een informatiesessie georganiseerd door de directeur 

van De Risse.  

 

 



 

Pagina 4 
 
 

Advies raadscommissie  

 

De gecombineerde commissie Samenleving en Inwoners/Middelen en Bestuur acht het 

voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk. 

 

Bijlagen  

1. Aanbiedingsbrief primaire (concept)begroting Risse 2021 

2. Primaire (concept)begroting Risse 2021 

 

 

 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
C.C. Leppink – Schuitema 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1016453  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020 

 

 

 

 besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de primaire (concept)begroting Risse 2021. 

2. Geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de primaire (concept)begroting 2021 

kenbaar te maken. 

3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2021 van het Rijk ontvangt 

voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan 

De Risse. 

4. Op basis van de meerjarenraming van De Risse voor de jaren 2021, 2022 en 2023 een 

aanvullend bedrag van respectievelijk € 211.000,-, € 144.000,- en € 54.000,- in de 

jaarschijven 2021, 2022 en 2023 van de begroting 2021 op te nemen ten laste van de 

reserve sociaal domein. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2020. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
C.C. Leppink – Schuitema 
 

 


