Vragen van dhr P. Sijben met betrekking tot de primaire (concept)begroting Risse Groep 2023
A.
Begroting 2022 Risse, pagina 6
“Op basis van de optimalisering die gemaakt wordt, zal de meerjarenraming ten aanzien van de jaren
2023-2026 in de 1e wijziging van de begroting 2022 worden herijkt.”
Uit de reactie van de raad op de concept-begroting 2022
“de wens uitspreekt dat de 1e wijziging begroting Risse 2022 inclusief de herijking van de
meerjarenraming uiterlijk in december 2021 aan de colleges van de deelnemende gemeenten wordt
toegezonden”
Wat is hiermee gebeurd; hoe is dit uitgevoerd?
Op 25 november 2021 zijn de raden bij de gezamenlijke raadsbijeenkomst inzake de Toekomstvisie
Risse Groep mondeling geïnformeerd over het proces met betrekking tot de 1e wijziging begroting
Risse Groep 2022. Vervolgens heeft het college uw raad op 21 april 2022 inhoudelijk geïnformeerd via
een raadsinformatiebrief (1612939/1614113) met onderliggende stukken (Nota ‘Wijziging begroting
2022’ Risse Groep en aanbiedingsbrief).
B.
Aanbiedingsbrief ontwerp-begroting 2023 Risse
“De activiteiten en initiatieven vanuit de toekomstvisie die in 2023 door Risse Groep worden opgepakt
staan puntsgewijs in hoofdstuk 3 benoemd. De effecten van deze activiteiten en initiatieven zijn
financieel vertaald in de cijfers van het begrotingsjaar 2023.“
Welke bedragen uit de financiële vertaling horen bij welke activiteiten en initiatieven? Het gaat in elk
geval over de activiteiten en initiatieven die zijn genoemd onder ontwikkellijn 2 op pagina 6 van de
begroting. Daarbij op de eerste plaats de aanpassingen van gebouwen en de relatie met het hoofdstuk
“Onderhoud kapitaalgoederen”.
Op pagina 28 van de primaire (concept)begroting Risse Groep 2023 is in een separate kolom
“Wijzigingen Visie 2023” weergegeven welke financiële effecten begroot zijn naar aanleiding van de
activiteiten van de Toekomstvisie Risse Groep 2021-2030 die in 2023 worden uitgevoerd.
C
Bijdrage 2023 gemeente
Volgens het raadsvoorstel begroting 2023 Risse is in de begroting 2022 van de gemeente voor 2023
een bijdrage voor de Risse van € 573.000 begroot. Volgens het raadsvoorstel bij de begroting 2022
van de Risse zou de bedrage 2023 € 522.000 zijn. Verklaring voor het verschil?
Het bedrag van € 573.000 is de som van de aanvullende gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2020 t/m
2023 naar aanleiding van de primaire (concept)begroting Risse 2020 en de extra aanvullende
gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2022 tot en met 2026 naar aanleiding van de primaire
(concept)begroting Risse 2022. Zie in dit verband ook de asterisk onder de tabel op pagina 3 en
pagina 3 onder punt 4 van raadsvoorstel DJ-1361500 / zaaknummer 1361488 inzake de primaire
(concept)begroting Risse 2022.
D.
Ontwerp-begroting 2023, integrale benadering (pagina 5)
“Zoals vermeld, kosten onze inspanningen om via werk talent tot bloei te brengen - niet alleen maar
geld. Onder de streep leveren ze de samenleving juist veel op. Dit vraagt van alle partijen in het sociale
domein en ook van de gemeenten om een integrale benadering. Via een nieuw te ontwikkelen model
gaan we samen met gemeenten onze maatschappelijke impact inzichtelijk maken.”
Kan concreter worden aangegeven wat de integrale benadering van de gemeenten gaat vragen?
De uitwerking van de Toekomstvisie Risse Groep 2021-2030 vindt plaats binnen de kaders van het
Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein.

E.
Aanbiedingsbrief ontwerp-begroting 2023 Risse over 2024 en volgende jaren
“De geplande activiteiten en initiatieven in de opeenvolgende jaren (2024 e.v.) zijn nog niet in de
meerjarenraming verwerkt. Deze worden namelijk elke volgende jaarschijf volgens de hierboven
beschreven systematiek toegevoegd en vertaald.`
Hebben deze activiteiten en initiatieven naar verwachting een positief effect op de exploitatie? Zo ja,
waarom?
In de jaren 2022 en 2023 wordt gebouwd aan het robuust en wendbaar maken van de organisatie van
Risse Groep. Vanuit dit uitgangspunt is de verwachting dat Risse Groep vanaf 2024 de doelstelling, om
nieuwe doelgroepen te bedienen en de dienstverlening verder uit te breiden, kan uitbouwen. Dit zal
naar verwachting op termijn een positief effect hebben op de exploitatie.
F.
Overige vragen
- Wijkt de realisatie 2021 af van de concept-realisatie zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van de
begroting? Zo ja, hoe?
Het operationeel resultaat in de jaarrekening 2021 komt uit op € 402.000 en is daarmee gelijk aan het
bedrag in de concept realisatie 2022 zoals opgenomen in de primaire (concept)begroting Risse Groep
2023.
- Kan in de realisatiecijfers 2021 de inzet van het coronageld 2021 zichtbaar worden gemaakt?
De financiële steun die Risse Groep tijdens de coronacrisis van het Rijk heeft ontvangen, is ingezet om
het exploitatietekort te minimaliseren.
- Hoe is volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen de verantwoordelijkheid voor (het beleid van)
de Risse geregeld? Hoe is wat dat betreft de verhouding tussen het bestuur en de directie?
Conform artikel 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep hebben
de colleges van de deelnemende gemeente al hun bevoegdheden in het kader van de Wet sociale
werkvoorziening overgedragen aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningschap Risse Groep, met uitzondering van de bevorderingsplicht als bedoeld in artikel
1 lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening en de bevoegdheid ex artikel 30 lid 1 Wet
gemeenschappelijke regelingen om algemeen verbindende voorschriften vast te stellen.
Raadsbevoegdheden zijn niet overgedragen en kunnen ook niet worden overgedragen. Ook zijn er
geen college- noch raadsbevoegdheden overgedragen in het kader van de Participatiewet.
De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep betreft een
Bedrijfsvoeringsorganisatie en is in dat kader per definitie beleidsarm. Het bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep heeft slechts beperkt
beleidsruimte. De bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels omtrent de uitoefening van de
overgedragen bevoegdheden door het bestuur ligt bij het college.
Om de doelstelling van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep te
realiseren wordt de werkorganisatie Risse Holding BV. in stand gehouden en geëxploiteerd. De
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep is 100% aandeelhouder van de
Risse Holding BV en de onderliggende werkmaatschappijen. De secretaris van het schap is tevens
directeur van Risse Holding BV. De secretaris is een vaste adviseur van het bestuur en staat het
bestuur bij in de uitvoering van zijn taak.

