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Voorgesteld besluit
1.Kennis te nemen van het jaarrapport 2019 GR IJsselmeergroep en jaarrapport
2019 Concern voor Werk NV
2.De raad informeren.
Doel
Informeren over de (financiële) situatie van de Gemeenschappelijke Regeling
IJsselmeergroep en Concern voor Werk NV.
Inleiding
De GR IJsselmeergroep is een samenwerking van de gemeenten Lelystad, Urk en
Noordoostpolder. De Gemeenschappelijke Regeling voert de Wet sociale werkvoorziening
uit voor deze gemeenten en is 100% aandeelhouder van de NV Concern voor Werk, die
de wet feitelijk uitvoert.
Doelstelling en beoogd effect
Doelmatige, rechtmatige en doeltreffende uitvoering van de Wsw in de gemeente
Noordoostpolder waar iedereen meedoet.
Argumenten
1.1
De resultaten zijn positief, er is geen reden voor een zienswijze
Het jaarrapport van de GR IJsselmeergroep laat een positief resultaat zien van €235.000,
terwijl een neutraal resultaat was begroot. Deze afwijking is vooral technisch van aard.
Begroot was onder andere een mutatie waardering deelneming van €572.000 negatief.
De waardering van de deelneming (Concern voor Werk) gebeurt echter op basis van
verkrijgingsprijs. Gerealiseerde resultaten van de deelneming werken alleen door in de
waardering van de deelneming indien sprake is van een duurzame waardevermindering.
Daarvan is geen sprake.
Door de toename van het eigen vermogen is de solvabiliteit toegenomen en duidelijk
hoger dan vergelijkbare Wsw-organisaties. Het resultaat wordt toegevoegd aan de
algemene reserve, hetgeen de vermogenspositie versterkt. Het weerstandvermogen van
de GR was eind 2019 € 2.637.000 en is nu € 2.872.000. De solvabiliteitsratio is 67%.
Het jaarrapport van Concern voor Werk laat een negatief resultaat zien van € 226.000.
Dit komt vooral door een toename van de lonen en salarissen veroorzaakt door de
toename van het aantal medewerkers Beschut Werken en de Banenafspraak. Daarnaast
zijn de vergelijkende cijfers over 2018 aangepast.
Het eigen vermogen ultimo 2018 is toegenomen met een bedrag van € 805.000. De aard
van deze aanpassing is toegelicht in de “Grondslagen voor waardering van activa en
passiva en bepaling van het resultaat” opgenomen onder de jaarrekening die onderdeel
is van het jaarrapport.

1.2
Wij houden toezicht op de uitvoering van de Wsw, de jaarstukken helpen daarbij
Via de begroting en het jaarverslag houden we toezicht op de uitvoering van de Wsw. De
jaarstukken geven inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de
Wsw.
Kanttekeningen
1.1 Het (niet) indienen van zienswijze is een keuze van de raad
De raad is bevoegd om een zienswijze in te dienen om een bestuur formeel te attenderen
op geconstateerde zorglijke ontwikkelingen. Gezien de positieve resultaten van het
jaarverslag ligt dit niet voor de hand.
Planning/Uitvoering
De wethouder re-integratiebeleid, uitstroombevordering en sociale werkvoorziening heeft
meerdere keren per jaar overleg. Via dit overleg kunnen eventuele relevante tussentijdse
ontwikkelingen worden gedeeld.
Na bespreking in het college zullen de jaarrekening en jaarrapport ter informatie worden
aangeboden aan de gemeenteraad.
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