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Onderwerp
Gewijzigde begroting 2019 en primaire (concept)begroting Werkvoorzieningschap De Risse
en Risse Holding BV 2020.

Voorstel
1. De gewijzigde begroting 2019 en de primaire (concept)begroting 2020 ter kennis te

brengen van de raad.
2. De Raad te verzoeken om zijn eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de

primaire (concept)begrot¡ng 2020 kenbaar te maken.
3. De Raad voor te stellen te besluiten om de middelen, die de gemeente via het

Participatiebudget 2020 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.

4. De raad voor te stellen om op basis van de meerjarenraming van De Risse voor de
jaren 2022 en 2023 een aanvullend bedrag van respectievelijk € 202.255,- en
€ 135.169,- in de jaarschijven 2022en2023van de begroting202O op te nemen ten
laste van de reserve sociaal domein.

5. De raad voor te stellen om met ingang van de jaarschijf 2021 een aanvullend bedrag
van € 118.000,- in de begroting2O2O op te nemen ten laste van het
begrotingsresultaat ten gevolge van de kostprijsverhoging van de re-
integratiedienstverlening door Werk.Kom.

Inleiding
Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Weert e.o., De Risse (AB), heeft in
december 2018 de eerste wijziging van de begroting 2019 vastgesteld (hrerna:'gewijzigde
begroting 2019). Bij het opstellen van de primaire begroting 2019 in april 2018, waren er
nog diverse onduidelijkheden over de landelijke ontwikkelingen. Deze gegevens zijn in de
gewijzigde begroting verwerkt, die nu ter kennisgeving wordt aangeboden.

Daarnaast is begin april 2019 de primaire begroting voor het jaar2O2O van het
Werkvoorzieningschap Weert e.o. "De Risse" en van De Risse Holding BV (hierna:
'primaire begroting 2020) in concept vastgesteld door de raad van commissarissen van
De Risse Holding BV (RvC) en het AB. Deze primaire begroting 2020 is in een zeer
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vroegtijdig stadium opgesteld, omdat een door het AB vastgestelde begroting 2O2O voor
15 juli 2019 ingediend moet zijn bij gedeputeerde staten. Dit is een verplichting die
voortvloeit uit artikel 34 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).

Beoogd effect/doel
De raad
1) in de gelegenheid te stellen zijn zlenswijze te kunnen geven over de (concept)

primaire begroting 2O2O ;
2) de noodzakelijke financiële besluiten te laten nemen inzake de tekorten bij De Risse.

Argumenten
2.1. De raad dient een eventuete zienswijze over de primaire begroting 2020 vóór 15 juli
2019 kenbaar te maken.
De aan het werkvoorzieningschap deelnemende raden dienen op grond van artikel 35 lid 3
Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) vóór 15 juli kennis te nemen van de primaire
hanrnfina ?f\?ô r¡en Fìo Picce z¡Åel zii de mnneliikheid hchhcn om htln zipncwiizevv:r, vL,,,J

hierover kenbaar te maken.

3. De Risse heeft de rijkssubsiclie rtodig ont de Wet sociale werkvooziening (Wsw) uit te
kunnen voeren.
De Wsw (oud) w-or:dt v-oor de gemeenten tot op herlen budgel-rreuLraal uilgevoerd. 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.

4.1. Op basis van de meeriarenraming is er in 2022 en 2023 een aanvullende
gemeentelijke bijdrage nodig om het weerstandsvermogen van De Rrsse op peil te
houden.
Tot en met 2021- kunnen de negatieve exploitatieresultaten van De Risse via het
opgebouwde weerstandsvermogen worden opgevangen. Om het weerstandsvermogen niet
te ver onder de vastgestelde ondergrens van € 1 miljoen te laten komen, is voor de jaren
2022 en 2023 een beperkte aanvullende gemeentelijke bijdrage noodzakelijk. In de
gewijzigde begroting 2019 werd er in de meerjarenraming nog rekening gehouden met
een aanvullende gemeentelijke bijdrage van € 1.000,- per SE. Dit is vanwege meevallende
resultaten op basis van de laatste berekeningen in de primaire begroting 2020 bijgesteld
naar € 700,- per SE in 2022 en € 500,- per SE in 2023.

Aangezien op basis van de huidige cijfers wordt verwacht dat het exploitatieresultaat
daarna weer licht positief wordt, blijft de aanvullende gemeentelijke bijdrage beperkt tot
de jaren 2022 en 2023. Landelijk bedraagt de (structurele) aanvullende gemeentelijke
bijdrage gemiddeld € 3.500,- per SE.

Voor Weert resulteert dit in een aanvullende gemeentelijke bijdrage voor 2022 van
€ 202.255,- en voor 2023 van € 135.169,-. Voorgesteld wordt om cleze bedragen op te
Ilelll(:ll llf ug Jd€llSLltuvËil zv¿¿ Élt ¿vzJ vatt uç uEgruLr19 ¿v¿v Lsrr rorlE Yqr¡ uç ¡çÞsr vL

sociaal domein.

Tot op heden zijn er op basis van de meerjarenraming van De Risse nog geen bedragen
opgenomen in de jaarschijven van de gemeentelijke begroting. De reden hiervoor is dat er
tot voor kort onvoldoende duidelijkheid was over de toekomst van De Risse. Met de

vastgestelde procesaanpak'Samen aan de slagl - Op weg naar een waardengedreven
samenwerking'is duidelijk dat er op korte termijn geen grote wijzigingen zijn te
verwachten ten aanzien van de financiële resultaten van De Risse en dat kan worden
uitgegaan van de voorgelegde meerjarenraming 202L-2024.
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5. Extra middelen voor re-integratie zijn noodzakelijk om de omvang en kwaliteit van de
re-integratie/arbeidsinschakeling voor alle doelgroepen te kunnen borgen en uitstroom te
bevorderen.
Voor de uitvoering van re-integratie maakt de gemeente in beginsel gebruik van de
dienstverlening van Werk.Kom. De kostprijs van de dienstverlening van Werk.Kom is sinds
2018 verhoogd. Voor 2018 en 2019 is in het bestuur van De Risse afgesproken om deze
meerkosten te betalen uit het weerstandsvermogen van De Risse. Vanaf 2020 worden de
meerkosten naar rato doorberekend aan de deelnemende partijen.
Vanwege de ontwikkelingen in het brede sociaal domein en de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt is het van belang de dienstverlening minimaalte behouden in omvang en
kwaliteit. Ontwikkelingen in het brede sociaal domein hebben geleid tot een procesaanpak
'Samen aan de slag; op weg naar een waardengedreven samenwerking'. Samen met
paftners werken we conform gedeelde waarden naar een samenleving in 2O2t waarin
iedereen meetelt, meedoet en naar eigen kracht bijdraagt. Werk.Kom is binnen deze
procesaanpak een belangrijke schakel. Daarnaast is in nagenoeg alle sectoren sprake van
een krappe arbeidsmarkt. Een krappe arbeidsmarkt biedt perspectief voor de doelgroepen
uit de Participatiewet. Hiervoor is investeren in aanbod en vraagzijde echter wel van
belang. Bovendien is er sprake van een daling van het BUlG-budget, waardoor het
wenselijk is volop in te zetten op uitstroombevordering. Reduceren van omvang en
kwaliteit van de dienstverlening van Werk.Kom noch voor wat betreft andere re-
integratieinstrumenten en -projecten, is om deze redenen niet gewenst.

Om de omvang en kwaliteit van de re-integratie te kunnen borgen en uitstroom naar
betaald werk te bevorderen, zijn er als gevolg van de kostprijsverhoging door Werk.Kom
extra middelen noodzakelijk. Hieronder treft u een globale weergave van de verwachte
uitgaven 2019 ten laste van het pafticipat¡ebudget. Op basis van de septembercirculaire
2018 gemeentefonds bedraagt het beschikbare participatiebudget voor 2019
€ t.424.49O,-.

Verwachte uitgaven 2019
Vaste lasten:
1. Werk.Kom (excl. indexering)
2. Kosten regionale medewerker Social Return:
3. Kansrijk in de wijk
4. Gebruik eGem Diginetwerk
5. Bijdrage in formatie per saldo

Totaal

Variabelen
6. Loonwaarde-metingen
7. Begeleidings- en plaatsingskosten (incl. beschut werk)
8. Jobcoaching
9. Loonkostentegemoetkoming
10. Uitstroompremie
1 1. Medisch/arbeidsdeskundig onderzoek
12. Scholings- reis- en overige kosten
13. Inhuur personeel (bij langdurige ziekte-uitval)
14. Begeleiding van specifieke doelgroepen

(statushouders en psychisch kwetsbare burgers)
15. Project Heylen
16. Pilot Praktijk leren
17. Bijeenkomsten werkgevers en werkzoekenden

Totaal

€ 700.000
€ 17.000
€ 35.000
€ 4.700
€ 110.000
€ 866.700

€ 20.000
€ 50.000
€ 15.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 70.000
€ 50.000
€ 100.000

€ 100.000
€ 50.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 545.OOO

Totaal: e r.4LL.70lJ
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Kanttekeningen cn risico's
1. De primaire begroting 2020 wordt in december 2019 bijgesteld.
De conceptbegroting 2020 is vanwege de verplichting uit de WGR in een vroeg stadium
opgesteld. De meer definitieve cijfers zijn echter pas later dit jaar bekend. De begroting is
ten aanzien van de belangrijkste parameters (subsidiebedrag, blijfkansen, bezetting en
loonontwikkeling) gebaseerd op inschattingen. Daardoor moet gewezen worden op een
relatieve'onbetrouwbaarheid'van de documenten. In december 2019 wordt de eerste
wijzigirrg van de begroting 2020 verwacht, die gebaseerd is op meer definitieve gegevens.
Deze kan zowel positief als negatief uitvallen. Deze gewijzigde begroting wordt normaliter
via de TILS ter kennisname gebracht van de raad. Voorgesteld wordt om de raad in
januari 2020 via een raadsinformatiebrief aanvullend te informeren.

2. De Risse Holding BV verwacht op basis van de gewijzigde begroting 2019 een verlies
De primaire begroting 2019 sloot met een verlies van € 597.911,-. In de gewijzigde
begroting is het verlies bijgesteld naar € 617.589,-. Een inhoudelijke toelichting is

in l.r¡il¡na ?UlJY=¡ ¡ur ¡ ¡=¡ ¡ ¡¡ ¡ L'¡jrg'JL -.

Conform afspraak wordt het te verwachten verlies in 2019 volledig gecompenseerd door
het opgebouwde weerstandsvermogen, dat hiervoor voldoende ruimte biedt. Hlerdoor ls er
in 2019 geen aanvullende gemeentelijke bijdrage noodzakelijk.

3. De Rrsse Holding BV verwacht op basis van de primaire begroting 2020 een verlies.
De primaire begroting 2020 van De Risse Holding BV sluit af met een negatief resultaat
van € 554.000,-. De belangrijkste oorzaken van het tekoft zijn een daling van de
rijkssubsidie en krimp van de Wsw-doelgroep.

Conform afspraak wordt het te verwachten verlies in 2O2O volledig gecompenseerd door
het opgebouwde weerstandsvermogen, dat hiervoor voldoende ruimte biedt. Hierdoor is er
in 2020 geen aanvullende gemeentelijke bijdrage noodzakelijk.

4. De ondergrens van het noodzakelijke weerstandsvermogen wordt eind 2019 opnieuw
herijkt.
Het noodzakelijke weerstandsvermogen is in 2017 herijkt en vastgesteld op minimaal
€ 1 miljoen en maximaal€ 7,4 miljoen. Vanwege het afstoten van risicovolle
bedrijfsactiviteiten zal het weerstandsvermogen eind 2019 opnieuw worden herijkt. Naar
verwachting zal de ondergrens naar beneden worden bijgesteld naar een bedrag van circa
€ 820.000,-. Deze bijstelling kan gevolgen hebben voor de meerjarenraming. Hierdoor kan
de aanvullende gemeentelijke bijdrage voor 2022 en/of 2023 mogelijk lager worden.
Voorgesteld wordt om de raad in januari 2020 via een raadsinformatiebrief aanvullend te
infomeren over de bijstelling en de eventuele effecten hiervan.

5. Bij de meerjarenraming kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst:
a) In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van instroom op basis van de

gemeentelijke taakstellingen voor beschut werken nieuw (de totaalaantallen stijgen
jaariijks) en een toenarne in cie piaatsirtgert/cieeirrerrlers valtuii de Pariicipatiewet.
Afwijking ten opzichte van deze aantallen is van invloed op de dekking van de
(overhead)kosten en daarmee op het exploitatieresultaat van de Risse. Het AB heeft
De Risse verzocht om bij de raming voortaan uit te gaan van de gerealiseerde
aantallen en niet van de taakstelling.

b) In de meerjarenraming wordt vanaf 2020 uitgegaan van een hogere gemeentelijke
bijdrage aan Werk.Kom. Het AB heeft geconstateerd dat Werk.Kom zijn diensten de
afgelopen jaren onder kostprijs heeft verricht en dat de hogere tarieven
gerechtvaardigd zijn. Voor Weert betreft het vanaf 2020 een aanvullend bedrag van
circa € 118.000,- per jaar.
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De belangrijkste financiële wijzigingen in dit kader van deze herberekening zijn:
1) Personeel: 5Vo opslag uit hoofde van het juridische risico dat De Risse loopt,

omdat het personeelvan Werk.Kom in dienst is van De Risse (€ 60.000 per jaar).
2) Huisvesting: huur, afschrijving, energie, water, schoonmaak, verzekeringen en

belastingen, beveiliging, bedrijfsarts inclusief vergadefaciliteiten vond nagenoeg
om niet plaats (€ 16.000,- per jaar) en wordt nu € 1.350,- per medewerker per
jaar (€ 25.000,- totaal).

3) ICT/Kantoorautomatisering: vond tegen out of pocketkosten plaats voor aan
Werk.Kom geleverde diensten. Werkplektarief wordt op basis van de integrale
kosten voor aanschaf, beheer en onderhoud € 2.000,- per medewerker perjaar
(€ 30.000,-).

4) Administratieve dienstverlening: de kostentoerekening was alleen gebaseerd op de
loonkosten van de interne medewerkers. Toerekening van indirecte kosten
alsmede externe kosten van onder ander accountantscontrole en fiscale advisering
hebben een impact van € 10.000,- per jaar.

5) Praktijkdiagnose en arbeidstraining en -inzet binnen De Risse Industrie: lump sum
vergoeding van circa € 150.000,- per jaar voor begeleiding en infrastructuur wordt
€ 40,- perweek per kandidaat. Op basis van de huidige cijfers resulteert dit in
€ 225.000,- per jaar (toename van € 75.000,- per jaar).

Huidige bijdraqe gemeenten en De Risse
Weert € 695.079 (59%)
Nedenryeert € 78.986 (7Vo)
Cranendonck € 153.000 (13olo)
De Risse € 259.000 (2Io/o)

Extra uitvoeringskosten per deelnemende oartii
Weert € 118.000
Nederweert € 14.000
Cranendonck € 26.000
De Risse € 42.OOO

De financiële gevolgen van deze extra uitvoeringskosten voor Weert zijn in de volgende
paragraaf opgenomen onder punt 4.

Financiële, personele en juridische gevolgen

1. In 2019 en 2020 is er nog geen sprake van een aanvullende gemeentelijke bijdrage
aan De Rrsse.
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, dat de uitvoering verzorgt. Het werkvoorzieningschap sluist de gemeentelijke
bedragen volledig door naar De Risse Holding B.V. Dit geldt ook voor alle andere kosten
en baten van het werkvoorzieningschap. Het resultaat van het programma "uitvoeren
Sociale Werkvoorziening" is voor het Werkvoorzieningschap Weert e.o., De Risse voor het
jaar 2019 en 2020 derhalve nihil.

2. De verwachte teko¡ten van 2019 en 2020 worden gedekt door het weerstandsvermogen
van De Rlsse.
De afspraak tot op heden is dat de deelnemende gemeenten niet meer zullen bijdragen
dan het bedrag dat in het Participatiebudget is aangegeven onder'budget ten behoeve van
Wsw.'De verwachte tekorten van 2019 en 2020 kunnen worden gedekt door het
weerstandsvermogen van De Risse. Door deze afspraak loopt de gemeente in 2019 en
2020 nog geen financiële risico's op het gebied van de Wsw.
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3. Meerjarenraming 2021-2024 De Rrsse.
Op basis van de meerjarenraming 2021-2024, die in de begroting 2020 is opgenomen, is

er in 2022 en 2023 een aanvullende gemeentelijke bijdrage van de deelnemende
gemeenten noodzakelijk. Voorgesteld wordt om deze bedragen aanvullend in de
jaarschijven 2022 en 2023 van de gemeentelijke begroting 2020 op te nemen ten laste
van de reserve sociaal domein (€202.255in2022 en € 135.169 in 2023).

4. Extra uitvoeringskosten Werk.Kom.
Het huidige beleid is dat de kosten voor participatie (waaronder de bijdrage aan
Werk.Kom) uit het beschikbare participatiebudget bekostigd worden, waarbij de reserve
sociaal domein als achtervang fungeert. Het beschikbare participatiebudget wordt
berekend op basis van circulaires gemeentefonds.
Hoewel eenmalige opvang van de hogere kosten in 2020 uit het participatiebudget nog
mogelijk is, wordt ingeschat dat het structureel opvangen van deze hogere kosten binnen
het beschikbare participatiebudget niet mogelijk is. Meerjarig stijgen de kosten van
participatie door instroom beschut werken en een toename van plaatsingen/deelnemers
vanuit de Participatiewet. Daarom wordt in de begroting 2020 met ingang van de
jaarschijf 2021 een aanvullend bedrag van € 118.000,- aan het participatiebudget
toegevoegd ten laste van de algemene middelen.

Hiermee wordt de budgettaire neutraliteit op het onderdeel participatie gedeeltelijk
losgelaten. Dit betekent ook dat, mocht er vanaf 2021 een positief resultaat ten opzichte
van het beschikbare budget worden gerealiseerd, dit eerst tot een bedrag van
€ 118.000,- vrijvalt ten goede van de algemene middelen voordat toevoeging aan de
reserve sociaal domein plaatsvindt.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvocring/evaluatie
Er ligt een relatie metde procesaanpak 'Samen aan de slag! - Op weg naareen
waardengedreven samenwerking'. Mogelijke effecten zullen voortdurend zowel door het
AB, de directie van De Risse als het projectteam'Samen aan de slag!'worden gemonitord

Com mun icatie/ participatie
Het Algemeen Bestuur van De Risse dient direct na het besluit van de raad in kennis te
worden gesteld van de zienswijze op de primaire begroting 2020.

Meerjarenram¡ng Werkvoorz¡eningschap De R¡sse €n Risse Holding BV (bron: ænæpt meerjarenraming 2o2o-2024)

2014 2019 2l¡20 2f,2t 2l¡22 2023 2f,24

Explo¡tätieresultaat -673.000 -617.589 -553.986 -337.89') 90.440 165.662 24A.477

W€cr¡tend¡vermogen 2.329.902 r.7t2.3L3 1.1 58.327 a20.42ç 910.869 1.076.5 31 1 .3 2 5.008

Noodzakel¡jke aanvullende biidrage g€meent€n
Weert

Nederweert
Cranendonck

0 0 0 0 306.995 206.254 0

o
0

0

o

0
0

0

0

202.255
56.706

135.169
39-18t

0

0

0 0 o o 44.O34 i1.905 o

Aantal SE
Weert

Nedeweert
Cranendonck

526 506 485 463 439 4r3 385
348 337 323 306 289 270 255

97 94 89 85 81 78 70
81 76 73 71 69 64 60

Âanvt¡llentle bijdrage per sÉ rl 0 0 0 704 500 0

c€m¡ddelde aanv. bijdrage per SE landel¡jk 3.000 3.300 3.600 3.200 2.900 2.500 2.100
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Overleg gevoerd met
Intern:
Kees Joosten
Nancy Peeters
umugul lastm
Frank van Beeck
Lilian van Grimbergen
Patricia Vos

Extern:
Rachel Smeelen (Nederweert)
Mirjam de Gruijter (Cranendonck)
Jan Karel Jobse (De Risse)
Wim Meuwissen (De Risse)

Bijlagen:
1) Concept raadsvoorstel en -besluit.
2) Gewijzigde begroting Werkvoorzieningschap De Risse en Risse Holding BV 2019.
3) Ambtelijke toelichting op gewijzigde begroting 2019.
4) Primaire (concept)begroting Werkvooaieningschap De Risse en Risse Holding BV 2020.
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