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ONDERWERP
1. Kennisnemen van de (concept)begrotingen 2014 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 2014.
3. Het bedrag dat het rijk via het Participatiebudget beschikbaar stelt voor de uitvoering van de
Wet sociale werkvoorziening in 2014 ter beschikking te stellen aan de Risse.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Bijgevoegd treft u de conceptbegrotingen aan voor het jaar 2014 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.
De thans voorliggende conceptbegrotingen van De Risse zijn gebaseerd op het bestaande en beleid
en regelgeving (verzamelbrieven ministerie van SZW). De effecten en de uitwerkingen van het
Sociaal Akkoord waren ten tijden van het opstellen van de begrotingen, en overigens nog steeds,
onbekend en derhalve niet meegenomen. Mocht het Sociaal Akkoord nader uitgewerkt zijn en dit
tot aanpassingen leiden dan wordt dit uiteraard meegenomen als wijziging op de begrotingen
2014.
PROBLEEMSTELLING
De nu voorliggende begroting is er één met vele onzekerheden. De toekomst van de Risse Groep
zal vanaf 2014 in belangrijke mate worden bepaald door de Participatiewet en het onderzoek naar
de fusie van de Risse en Westrom, het SW-bedrijf uit Roermond.
Naar verwachting treedt op 1 januari 2014 de Participatiewet in werking. Dit betekent dat de
rechten van de SW’ers die op dat moment bij de Risse werkzaam zijn niet veranderen. Vanaf die
datum zal er echter geen nieuwe instroom meer zijn in de Wsw in de huidige vorm en onder de
huidige voorwaarden. De Wsw wordt een ‘sterfhuis’. De aangekondigde Participatiewet en de
daarmee samenhangende bezuinigingsplannen van de rijksoverheid zullen gevolgen hebben voor
de exploitatie.
De besturen van de Risse en Westrom hebben begin 2013 besloten om onderzoek te doen naar de
mogelijkheid om te fuseren; 1 januari 2015 is als mogelijke fusiedatum in beeld. Het onderzoek is
voorzien in het tweede kwartaal van 2013. Doelstelling is om het integrale onderzoeksrapport in de
tweede helft van 2013 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen. Het is dan
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aan de gemeenteraden om te besluiten tot het al dan niet fuseren van beide organisaties. Uw raad
is eind maart 2013 middels een brief geïnformeerd hierover.
De exacte gevolgen van beide veranderingen zullen in 2013 duidelijk worden, waarna plannen voor
de verdere toekomst kunnen worden gemaakt.
Parallel aan de (verwachte) komst van de Participatiewet zal de financiering van de Wsw gaan
veranderen. Tot en met het jaar 2013 verloopt de bekostiging via een geoormerkte subsidie per
SE. Met ingang van 2014 komt de vergoeding uit het participatiebudget. Dit budget zal hiertoe
verhoogd worden; bij de bestemming van het participatiebudget dienen gemeenten hier rekening
mee te houden. De verwachting is dat het voor Weert zal gaan om een reservering van het
participatiebudget ter hoogte van €10.203.852. De hoogte van de reservering uit het
Participatiebudget is gebaseerd op de aantallen van 2013, waarbij uitgegaan wordt van een
vergoeding die €500 lager is en van 5% minder werkplekken.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
De kans is aanwezig dat de bijdrage voor de Wsw binnen het participatiebudget, naar verwachting
€10.203.852, voor Weert lager uitvalt dan €10.203.852. Wanneer dit het geval is, komt het
verschil ten laste van het weerstandsvermogen van de Risse. Met deze werkwijze loopt de
gemeente voor 2014 geen financieel risico en kan onderhavige begroting worden ingediend bij de
gedeputeerde staten van de provincie Limburg. Het risico wordt verplaatst naar het
weerstandvermogen van de Risse Groep en bedraagt maximaal € 300.000. Het eigen vermogen
wordt door het goede resultaat over 2012 ultimo 2013 geschat op 3,5 miljoen euro en is hiervoor
derhalve toereikend.
Eind 2013 zal de eerste wijziging van de begroting 2014 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
De Wsw-raad heeft een positief advies uitgebracht ten aanzien van de begroting 2014 (is
bijgevoegd).
EVALUATIE
Niet van toepassing.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
1. Kennisnemen van de (concept)begrotingen 2014 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 2014 van het
Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding B.V. ten einde de raad in de
gelegenheid te stellen om haar zienswijzen te uiten.
4. De raad voorstellen het bedrag dat het Rijk via het Participatiebudget beschikbaar stelt voor de
uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in 2014 ter beschikking te stellen aan de Risse.
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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 16 april 2013;

besluit:
1. kennis te nemen van bijgevoegde (concept)begrotingen.
2. al dan niet zienswijzen uiten ten aanzien van de (concept)begrotingen van De Risse.
3. het bedrag dat het Rijk via het Participatiebudget beschikbaar stelt voor de uitvoering van de
Wet sociale werkvoorziening in 2014 ter beschikking te stellen aan de Risse.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

