Beantwoording vragen mevrouw van den Bergh – raadslid VVD met betrekking tot de
Primaire (concept)begroting Risse 2022

1. Het Werkvoorzieningschap De Risse heeft 100% van de aandelen van Risse Holding. Het
schap is een GR, betekent dit dat de drie gemeentes indirect eigenaar zijn? Risse Holding BV:
wie heeft de aandelen?
Antwoord: Het werkvoorzieningschap (= gemeenten) is 100% eigenaar van Risse Holding BV.
2. Is het Werkvoorzieningschap De Risse onderdeel van De Risse Groep?
Antwoord: Het werkvoorzieningschap is het samenwerkingsverband tussen de 3
deelnemende gemeenten, het openbaar lichaam. De bestuurders van het
werkvoorzieningschap hebben voor de uitvoering van de wettelijke taken Risse Holding BV
opgericht. “De Risse Groep” is geen juridische entiteit, maar de benaming zoals De Risse
inclusief werkmaatschappijen in de volksmond wordt genoemd.
3. Pagina 8: 455,6 SE.
Pagina 29 en 30, 411,8 staat ook op pagina 28 bij de begroting. Incl Niet-deeln gemeentes 30
komt het op 441,8. Verschil ca 14 met 455,6?
Klopt 411,8 op pg 28 en 29?
Antwoord: Het cijfer op pagina 8, eerste punt van 455,6 is inderdaad onjuist. Dit moet zijn
411,8
455,6 is per abuis het cijfer uit de primaire begroting 2021. In het cijfermatige deel staat wél
het juiste cijfer van 411,8.
4. Voor alle duidelijkheid bij SE: dat is enkel bij de WSW/SW doelgroep. Bij PW en Beschut is
het fte. Toch?
Antwoord: Wij hanteren de volgende (wettelijke) eenheden:
- ‘SE’ (standaard eenheid) bij Wsw medewerkers
- ‘fte’ bij Participatiewet medewekers
- a.j. (arbeidsjaren) bij Beschut Werk Nieuw medewerkers
5. Pagina 8, laatste alinea licht de extra 4 fte van de 3e bullet toe. Of is het nog eens extra 4
fte?
Antwoord: Alinea 3 en 4 betreffen 2 verschillende onderwerpen, deze staan los van elkaar.
De 4 medewerkers van alinea 3 zijn in de begroting verwerkt.
In alinea 4 illustreert enkele ontwikkelingen binnen De Risse, waaronder ook een terugloop
in de bezetting van de stafmatige ondersteuning.
6. Pagina 13 Hoe kan het schap een Eigen vermogen, incl reserve hebben terwijl het resultaat
steeds nihil is agv doorzetten ontvangen subsidies rijk?
Antwoord: Het eigen vermogen van het schap betreft kapitaal dat ooit door de eigenaren is
ingebracht. Dit kan zijn geweest bij de oprichting, maar ook op een later moment. Het eigen
vermogen van het schap is nagenoeg statisch. Er wordt alleen incidenteel gebruik van
gemaakt voor bepaalde bestemmingsreserves. Op dit moment is dit niet aan de orde.
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7. Wat houdt de deelnemende waarde in?
Antwoord: Bij het oprichten van de Holding heeft het werkvoorzieningschap een bepaald
bedrag aan startkapitaal aan de Holding beschikbaar gesteld. Dat kapitaal is de
deelnemingswaarde.
8. Waarom ca 338.000 naar voorziening debiteuren en correctie bestemmingsreserve 76.000?
Antwoord: Dit zijn posten die buiten de begroting 2022 vallen, die op basis van de
accountantscontrole in het jaarwerk 2020 zijn opgenomen en in de jaarrekening 2020 zijn
verwerkt.
9. Pagina 17, waarom is een lening ad 1 mln euro aangetrokken en hierop al fors afgelost?
Antwoord: Deze kortlopende lening was nodig om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien.
Aanvullende vraag: de lening was nodig voor liquiditeit. Is dit de zogenaamde kredietfaciliteit
bij BNG die in de documentatie staat opgenomen?
Antwoord: Nee, dit betrof een kortlopende lening bij BNG.
10. Pagina 18, begroot 2022 14.316.000. Waar vind ik die in overzichten?
Antwoord: Pagina 17 en 18 betreffen overzichten die op dit moment nog door Provinciale
Staten worden voorgeschreven. Deze overzichten hebben geen directe relatie of verbinding
met de algehele begroting. De basis voor deze cijfers ligt zowel in specifieke
begrotingsposten als daarbuiten, zoals bijvoorbeeld in de jaarrekening.
11. Pagina 21, wie is/zijn mede aandeelhouder(s) van Prio Verve Groen VOF?
Antwoord: Formeel zijn Vebego, Westrom en Risse Holding BV eigenaar. Echter, binnen Prio
Verve Groen worden geen bedrijfsactiviteiten meer uitgevoerd. Alle bedrijfsactiviteiten zijn
in 2019 verkocht aan Vebego. De ‘lege’ VOF Prio Verve Groen bevindt zich in het
eindstadium van de juridische afhandeling.
12. Pagina 24 de verwijzing naar bijdrage gemeentes PW/Beschut klopt niet. Het gaat om ca
1,485 mln die op nihil worden gesteld, maar elders terug moeten komen. Waar staan die bij
Service BV in Risse Holding?
Antwoord: De verwijzing is inderdaad onjuist. Dit had pagina 34 moeten zijn.
13. Overige personeelskosten 80.000? 45.000 lager dan B2021-1
Antwoord: Deze wijziging heeft betrekking op een wijziging in de vervoersvoorziening.
14. Pagina 10, tweede regel. Begeleid Werken = -240.000: wat betekent dit?
Antwoord: Dit betreft de SW-subsidie die De Risse uitbetaalt aan de werkgevers van
Begeleid Werkers. In plaats van een dienstverband bij De Risse kan een WSW-er ook kiezen
voor de constructie “begeleid werken”. Dat betekent dat een WSW-medewerker een
arbeidsovereenkomst krijgt bij een reguliere werkgever en zijn arbeidsvoorwaarden kan
afleiden uit de CAO die bij die werkgever geldt. De reguliere werkgever ontvangt voor het in
dienst nemen van de Wsw-er de rijkssubsidie Wsw.
15. Eenmalige aanvulling ad 1,3 miljoen: gaat dit naar de Holding of naar de
werkmaatschappijen.
Antwoord: de eenmalige bijdrage van 1,3 miljoen wordt door de gemeenten aan het
werkvoorzieningschap uitbetaald.
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16. Pagina 27: voorzieningen ad 1,4 miljoen: waar zijn deze voor?
Antwoord: De post ‘totaal voorzieningen’ ad € 1.480.030 betreft het gemiddelde saldo op de
rekening courant van het werkvoorzieningschap.
Aanvullende vraag: Het antwoord verwijst naar een saldo op rekening courant. De vraag
betreft waarvoor de voorziening nodig is, welk doel.
Antwoord: Dit betreft het saldo dat ultimo 2021 op de rekening courant stond zijnde het
totaal aan openstaande rekeningen en vorderingen.
17. Pagina 28 is niet leesbaar.
Antwoord: de tabel wordt via de griffie nagestuurd.
18. Op pagina 32 staat een fout: in de grijze balk bovenaan wordt verwezen naar de concept
2019 realisatie, dit moet 2020 zijn.
Antwoord: deze constatering is juist.
19. Pagina 33 Bruto omzet is? Overige opbrengsten zijn?
Antwoord: De bruto omzet bestaat uit de omzet van Industrie, de omzet van alle
detacheringen met uitzondering van Groen en Schoonmaak en de omzet van de
medewerkers PW.
Overige opbrengsten betreft huurinkomsten.
20. Stijging Bruto omzet 2021 met ca 1 mln tov 2020. Realistisch? Mede gelet op begroot 2022
ca 1 ton meer.
Antwoord: In de realisatie 2020 zijn de gevolgen van de coronacrisis terug te zien.
21. Pagina 35 overige kosten ambtelijk en BV personeel totaal 110.000
Antwoord: Dit betreft werkgerelateerde kosten als woon-werkverkeer, overige
reiskostenvergoedingen, reiskosten, declaraties en onkostenvergoedingen.
22. Klopt het ‘totaal bedrijfsopbrengsten’ op pagina 33? Mijns inziens zit daar de €800.000,—
eenmalig niet in. Terwijl ze op die pagina wel in Totaal vergoedingen en bijdragen is
opgenomen.
Antwoord: Dit is geen omissie. Het cijfer ‘Totaal bedrijfsopbrengsten’ ad 19.818.124 op
pagina 33 komt exact overeen met pagina 32, eerste subtotaal. De extra aanvullende
bijdrage is hier niet in verwerkt. Dit is bewust gedaan om het exploitatieresultaat op basis
van de huidige gemeentelijke bijdragen te berekenen. Op basis van dit negatieve
exploitatieresultaat is vervolgens de omvang van de aanvullende bijdrage 2 berekend en in
de begroting opgenomen.
23. Klopt het overzicht op pagina 29? Moeten het aantal deelnemers van de niet-deelnemende
gemeenten ad 30 se niet bij de 411,78 worden opgeteld?
Antwoord: Het totaal aantal deelnemers, dat op grond van de Wsw bij De Risse in dienst is,
bedraagt 411,78 se. Dit aantal is inclusief de 30 se die niet in de deelnemende gemeenten
woonachtig zijn. Deze 30 se is naar rato over de deelnemende gemeenten verdeeld.
De Rijkssubsidie Wsw van de zogenaamde ‘buitensteedse SW-ers’ wordt rechtstreeks aan
de deelnemende gemeenten beschikbaar gesteld. Daarnaast brengt De Risse jaarlijks per se
€ 3.500 kosten in rekening bij de niet-deelnemende gemeenten.
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