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ONDERWERP
Primaire (concept)begroting 2016 De Risse
VOORSTEL COLLEGE
1. Kennis te nemen van de primaire (concept)begrotingen 2016 van het Werkvoorzieningschap
Weert e.o "De Risse" en van Risse Holding BV.
2. Uw eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van de voorgelegde (concept)begrotingen
kenbaar te maken.
3. Te besluiten om de middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2016 van het Rijk
ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De
Risse.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Bijgevoegd treft u de conceptbegrotingen aan voor het jaar 2016 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 15 juli een door het Algemeen Bestuur van de Risse vastgestelde begroting 2016 ingediend
moet zijn bij gedeputeerde staten. Dit is een verplichting die voortvloeit uit artikel 34 lid 2 Wet
gemeenschappelijke regelingen (WGR).
Op grond van artikel 35 lid 3 WGR dient u kennis te nemen van de begroting van De Risse, zodat u
de mogelijkheid heeft om uw zienswijze hierover kenbaar te maken.
PROBLEEMSTELLING
De belangrijkste parameters in de begroting zijn gebaseerd op inschattingen. Immers, er is op dit
moment nog geen duidelijkheid over het subsidiebedrag 2016, noch is duidelijk hoe de blijfkansen
en bezetting zich zullen ontwikkelen. Ook is het vanwege de lopende cao-besprekingen nog
onzeker hoe de lonen in de Wsw-sector zich zullen ontwikkelen. Derhalve is de begroting
gebaseerd op de gegevens zoals we deze op dit moment kunnen inschatten.
In de loop van 2015 zal meer duidelijkheid ontstaan, zodat wij in het najaar van 2015 een 1ste
begrotingswijziging kunnen voorleggen. Deze wordt gebaseerd op meer betrouwbare gegevens,
zoals loonontwikkeling en de Rijksbijdrage 2016.
In het bestuur is afgesproken, dat het bij het doorleiden van deze begroting verstandig is om u
expliciet te wijzen op deze ‘onbetrouwbaarheid’ en op het feit dat de afspraak is dat gemeenten
nooit méér financieel zullen hoeven bij te dragen dan het bedrag dat in het Participatiebudget is
aangegeven onder ‘budget ten behoeve van Wsw’. Een eventueel tekort wordt gedekt uit de
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reserves van de Risse Groep. Door deze afspraak loopt onze gemeente ook in 2016 geen financiele
risico’s op het gebied van de Wsw.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Niet van toepassing.
FINANCIËLE GEVOLGEN
Het bedrag dat in het Participatiebudget is opgenomen voor de uitvoering van de Wsw, dient ter
beschikking te worden gesteld van De Risse.
COMMUNICATIE
- De begrotingen zijn voorgelegd aan de Cliëntenraad Wsw. Hierop is nog geen reactie ontvangen.
- Het AB van De Risse zal van het raadsbesluit in kennis worden gesteld.
EVALUATIE
Niet van toepassing.
ADVIES RAADSCOMMISSIE

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
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015;

besluit:
1. Kennis te nemen van de primaire (concept)begrotingen 2016 van het Werkvoorzieningschap
Weert e.o "De Risse" en van Risse Holding BV.
2. Eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van de voorgelegde (concept)begrotingen
kenbaar te maken.
3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2016 van het Rijk ontvangt voor de
uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2015.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

