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Emmeloord, 27 november 2018.
Onderwerp
Begroting 2019 GR IJsselmeergroep
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Kennisnemen van de begroting 2019 van de GR IJsselmeergroep.
2. Indienen van een zienswijze naar aanleiding van deze begroting.
Doelstelling
Helder inzicht in de financiële positie van Noordoostpolder in de GR IJsselmeergroep.
Inleiding
De GR IJsselmeergroep is een samenwerkingsverband van de gemeenten Lelystad, Urk,
Zeewolde en Noordoostpolder. De GR is 100% aandeelhouder van de NV Concern voor
Werk en is belast met de uitvoering van de Wet sociale Werkvoorzieningen, de WsW. Het
bestuur van de GR stelt jaarlijks de begroting vast, waarna de gemeenteraden
gelegenheid hebben om eventuele zienswijzen op de begroting kenbaar te maken. Deze
zienswijzen worden betrokken in het gesprek met de toezichthouder, Provincie Flevoland.
De termijnen voor deze consultatie zijn dit jaar niet gehaald, waardoor het gesprek met
de toezichthouder al is gevoerd.
Dat gesprek heeft geresulteerd in een oplegger bij de begroting. Deze is op 13 november
binnengekomen.
De voorliggende begroting (inclusief oplegger) houdt rekening met het dalende aantal
WsW’ers en de behoefte om de bestaande infrastructuur zo efficiënt mogelijk te kunnen
blijven inzetten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
De begroting voor 2019 gaat uit van een negatief bedrijfsresultaat van € 572.000, dat in
de oplegger wordt genuanceerd tot €272.000 negatief.
Argumenten
2.1
Het indienen van een zienswijze is de taak van de gemeenteraad
2.2
De zienswijze geeft richting in de veranderende situatie
Om tekorten in de toekomst om te buigen, wordt gewerkt aan een plan waarmee de NV
Concern voor Werk een bredere doelgroep kan bedienen (met als werktitel: Social Firm).
De begroting voor 2019 is grotendeels gebaseerd op de inzichten en bedrijfsvoering van
de afgelopen jaren.
In de loop van 2019 komt inzicht in de precieze plannen van de organisatie. De
zienswijze richt zich op de behoefte aan een helder inzicht in de financiële betrokkenheid
van Noordoostpolder in zowel de GR als de (opvolger van) NV Concern voor Werk en de
bijbehorende risico’s.
De begroting van de GR IJsselmeergroep staat namelijk niet op zich. De financiën van de
GR IJsselmeergroep en die van NV Concern voor Werk zijn onlosmakelijk aan elkaar
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verbonden. Dit blijkt ook uit de oplegger bij de begroting die op 13 november via de mail
werd toegevoegd aan de begroting.
De ontwikkeling naar een Social Firm biedt een kans om ook de manier van
verantwoorden aan te passen.
Kanttekeningen
2.1
Het beeld is niet anders dan voorgaande jaren
Het geschetste beeld van tekorten is inmiddels vertrouwd. Overigens lukt het de
organisatie al een aantal jaren om het jaar toch af te sluiten op €0,-. In de
meerjarenraming is wel te zien dat het negatieve bedrijfsresultaat tot 2022 verder
oploopt, door de veranderingen in de Wet Sociale Werkvoorziening. De reserves zullen
uiteindelijk niet meer voldoende zijn om het negatieve resultaat op te vangen. Dat is de
reden dat Concern voor Werk zich bezint op de toekomst.
2.2
Een zienswijze op de begroting voor 2019 is niet meer zinvol
Door het overschrijden van de termijnen is het gesprek met de toezichthouder inmiddels
al gevoerd. Daarom is de aard van de reactie meer algemeen gesteld, en niet specifiek
gericht op de Begroting (en oplegger) over 2019.
Planning/uitvoering
Door de directie van de NV Concern voor Werk wordt hard gewerkt aan de transitie naar
een Social Firm. Het is nog niet duidelijk in welke juridische vorm de organisatie het best
kan worden gegoten. Daarom is het oprichten van de nieuwe organisatie uitgesteld tot
waarschijnlijk 1 januari 2020 (dat was 1 januari 2019).
In ieder geval is duidelijk dat de statuten van de huidige GR aangepast moeten worden.
De raad krijgt daarover in de loop van 2019 een besluit voorgelegd.
Binnen de gemeentelijke organisatie wordt breed gekeken naar het totale klantenbestand
en welke groepen mensen waar het best kunnen worden begeleid (in de Social Firm,
WerkCorporatie, USD en/of Sociale Wijkteams). Dat zal leiden tot nieuwe werkprocessen.
Voorafgaand aan de besluitvorming over de Social Firm zal een themabijeenkomst
worden georganiseerd.

Bijlagen
Begroting 2019
Oplegger bij Begroting 2019
Zienswijze aan bestuur GR IJsselmeergroep

017129651/017150027
017129651/017151502
017129651/017152341

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : de heer J.E. Wijnants
Steller
: mevrouw W.T.M. Hulleman; 06 48 13 46 15;
w.hulleman@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2018, no.
18.0000891;

B E S L U I T:
1. Kennis te nemen van de begroting 2019 van de GR IJsselmeergroep
2. Een zienswijze in te dienen naar aanleiding van deze begroting
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 28 januari 2019.
De griffier,
de voorzitter,

