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ONDERWERP 

 
1. Kennisnemen van de (concept)begrotingen 2015 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De 
Risse en De Risse Holding BV. 
2. Al dan niet zienswijzen uiten ten aanzien van de (concept)begrotingen 2015. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
Bijgevoegd treft u de conceptbegrotingen aan voor het jaar 2015 van het Werkvoorzieningschap 
Weert e.o. De Risse en van de Risse Holding BV. Deze begrotingen zijn voorlopig vastgesteld door 
de raad van commissarissen van de Risse Holding BV en door het dagelijks bestuur van het 
Werkvoorzieningschap. Beide begrotingen zijn in een zeer vroegtijdig stadium opgesteld, omdat 
vóór medio juli een door het Algemeen Bestuur van de Risse vastgestelde begroting 2014 
ingediend moet zijn bij Gedeputeerde Staten (verplichting op grond van artikel 34 lid 2 Wet 
gemeenschappelijke regelingen).  
 
Verder dient het college op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
(WGR) de gemeenteraad kennis te laten nemen van de begroting van De Risse, zodat de raad de 
mogelijkheid heeft om eventuele zienswijzen hierover kenbaar te maken.   
 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
De toekomst van De Risse Groep zal vanaf 2015 in belangrijke mate bepaald worden door de 
Participatiewet. In dit kader s door de besturen van Risse en van collega Westrom uit Roermond 
besloten tot het in 2013 uitvoeren van een onderzoek naar de meerwaarde van een fusie tussen de 
Risse en Westrom. Inmiddels is het vervolgonderzoek, onder de regie van de Stuurgroep regionaal 
arbeidsmarktbeleid, gestart. Op basis van dit onderzoek zal eind 2014 besluitvorming moeten 
plaatsvinden. In de voorliggende begroting is hier geen rekening mee gehouden. 
De primaire begroting 2015 gaat uit van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. 
Belangrijke uitgangspunten in de begroting voor 2015 zijn: 
 
 Vanaf 2015 is er geen instroom meer in het kader van de Wsw 
 Vanaf 2015 krijgen gemeenten de beschikking over middelen ten behoeve van het organiseren 

van een ‘voorziening beschutte arbeid’. In de begroting is er van uit gegaan dat de Risse voor 
15 fte deze ‘beschutte werkplekken’ biedt in opdracht van gemeenten. 

 In de begroting is uitgegaan van het niet verlengen van de tijdelijke contracten eind 2014. 
 Vanaf 2015 is er geen sprake meer van ‘geoormerkte subsidie ten behoeve van de uitvoering 

van de Wsw’. In de begroting is uitgegaan van een bijdrage van 25.450 euro per se, ongeveer 
het bedrag wat gemeenten per se versleuteld krijgen in hun participatiebudget. 

 De totale netto omzet stijgt ten opzichte van 2014 met circa 3,8%, dit ondanks de daling van 
het aantal se’s 

 
OPLOSSINGSRICHTINGEN 

 
De begroting van de Risse Holding sluit met een negatief resultaat van € 216.000,-. Dit bedrag 
komt ten laste van het eigen vermogen van de Risse Holding. Daarmee sluit de begroting van het 
Werkvoorzieningschap met een resultaat van 0. Eind 2014 zal de eerste wijziging van de begroting 
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2015 worden opgesteld; in deze begroting zullen de definitieve consequenties van de invoering van 
de Participatiewet worden verwerkt. 
 
Het college ziet geen aanleiding om naar aanleiding van voorliggende concept-begroting(en) 
zienswijzen in te brengen. 
 

COMMUNICATIE 
 
Op het moment van schrijven is het advies van de SW-raad nog niet bekend. Het advies van de 
cliëntenraad SW wordt later bijgevoegd.  
 

EVALUATIE 
 
Niet van toepassing 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 Het advies van de raadscommissie Welzijn is: 

 
  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 

 
agenderen als hamerstuk. 

 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  De SP geeft aan dat de begroting landelijk beleid weergeeft. De SP is hier niet 

blij mee. De PvdA vindt de richting van de Risse positief. Het CDA geeft aan 
verbaasd te zijn dat het niet verlengen van de tijdelijke contracten eind 2014 nu 
kennelijk door de commissie voor kennisgeving wordt aangenomen. Het risico 
verschuift van het industriële bedrijf naar werk.kom. Het CDA mist in het 
raadsvoorstel wat de gemeente doet aan de taakstelling van werk.kom 
(medewerking aan inbesteding en social return). Bij een fusie tussen de Risse en 
de Westrom, welke er financieel slechter voor staat, dient er aandacht te zijn 
voor de eventuele gevolgen van deze financiële positie voor de “Risse 
gemeenten”. WL sluit zich bij de SP aan aangaande het landelijke beleid. WL 
geeft een compliment voor de begroting. D66 geeft aan het eens te zijn met de 
richting van de Risse om de tijdelijke contracten niet te verlengen. De Risse 
neemt hiermee haar verantwoordelijkheid. 

 

 
VOORSTEL COLLEGE 

 
1. Kennisnemen van de (concept)begrotingen 2015 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De 
Risse en De Risse Holding B.V.. 
2. Het algemeen Bestuur van De Risse adviseren om deze (concept)begrotingen vast te stellen. 
3. De raad voorstellen kennis te nemen van de (concept)begrotingen 2015 van het 
Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding B.V. ten einde de raad in de 
gelegenheid te stellen al dan niet haar zienswijzen te uiten. 
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000976 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2014; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
1. kennis te nemen van bijgevoegde (concept)begrotingen 
2. al dan niet zienswijzen uiten ten aanzien van de (concept)begrotingen van De Risse. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2014. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


