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Geachte raadsleden,

Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Weert e.o., De Risse, heeft op 3 februari
2O2O de le wijziging van de begroting Risse 2020 vastgesteld. Bij het opstellen van de
primaire begroting Risse 2020 (in april 2019) waren er nog diverse onduidelijkheden over de
landelijke ontwikkelingen. De gewijzigde begroting is gebaseerd op de meest recente
gegevens, zowel van het Ministerie van SZW als van De Risse zelf.

De le wijziging Begroting Risse 2020 schetst een negatief resultaat. In vergelijking met de
primaire begroting Risse 2020 is het verwachte resultaat naar beneden bijgesteld. Dit was
primair een tekoft van € 554.000 en wordt een tekort van € 719.000.

De belangrijkste redenen voor de bijstelling van de begroting 2O2O zijn:
- het realistisch begroten van de aantallen Beschut Werk Nieuw en de bezetting in de

werkgeversconstructie (de zogenaamde' Pa rticipatie -wetters') ;- de afname van het aantal wsw-gedetacheerden.

Zoals u weet, wordt de Wsw (oud) 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, die de uitvoering verzorgt. Zoweloverschotten op de uitvoering als tekoften komen
tot op heden voor rekening van De Risse. Het weerstandvermogen van De Risse biedt
hiervoortot en met 2020 nog voldoende ruimte. Door het verwachte resultaat in 2020 ad
€ 719.000 negatief zaK De Risse vanaf 2O2I door de ondergrens van het
weerstandsvermogen.

Bij de primaire begroting Risse 2020 leek het er op dat het weerstandsvermogen van De
Risse nog tot en met 2021 voldoende ruimte zou bieden. Vanwege de tegenvallende
resultaten over 2019, samen met de bijstelling van de begroting 2020, wordt de ondergrens
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echter al 1 jaar eerder bereikt. Hierdoor is er in de meerjarenraming bij de 1e wijziging
begroting Risse 2020 al een aanvullende gemeentelijke bijdrage vanaf 2021 opgenomen (in
plaats vanaf 2022,zoals opgenomen in de primaire begroting Risse 2020). Daarnaast houdt
De Risse rekening met een aanvullende gemeentelijke bijdrage gedurende 3 jaren, van 2O2L

tot 2024, in plaats van de eerder verwachte 2 jaren 2022 en 2023'

Op 3 juli 2019 besloot uw raad naar aanleiding van de primaire begroting Risse 2020 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
2O22 en 2023 van de begroting 2020 op te nemen ten laste van de reserue sociaal
domein.

De financiële gevolgen voor de meerjarige aanvullende gemeentelijke bijdrage zullen naar
verwachting moeten worden bijgesteld. Het college heeft besloten om dit niet naar aanleiding
van de 1e wijziging begroting Risse 2020 direct aan uw raad voor te leggen, maar met de
primaire begroting Risse 2021 in de raadsvergadering van 8 juli 2020. Dan zijn immers de
meest actuele (meerjarige) cijfers van De Risse bekend.

Naast de aanpak in het brede sociale domein van de deelnemende gemeenten loopt Risse
Groep een parallel spoor met betrekking tot haar toekomst. Binnen De Risse wordt
onderzocht wat er nodig is om een robuuste organisatie te kunnen blijven met een sluitende
begroting. Uitgangspunten hierbij zijn:

- Simpel switchen in de keten
- Maatwerk voor de steeds complexere doelgroep
- Permanent ontwikkelen van mensen

De nadere uitwerking hiervan zal onderdeel uitmaken van de primaire begroting 2021.
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Bijlage: 1€ wijziging begroting Risse 2020




































































