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Emmeloord, 25 oktober 2016. 

 

Onderwerp 

Begroting 2017 GR IJsselmeergroep 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. Instemmen met de begroting 2017 van de GR IJsselmeergroep. 

2. Geen gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 

 

Doelstelling 

Uitvoering van de Wsw binnen de daarvoor door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.  

 

Inleiding 

De gemeente is deelnemer in de GR IJsselmeergroep. De GR is belast met de uitvoering 

van de Wsw. De GR stelt jaarlijks een begroting vast en stuurt deze naar de Provincie 

voor goedkeuring. De gemeente kan een zienswijze indienen over de begroting.  

 

De begroting 2017 van de GR IJsselmeergroep gaat uit van een positief resultaat van € 

139.000. Als voorwaarde is daarbij genoemd dat de dienstverlening van Concern voor 

Werk aan het werkbedrijf Lelystad en de WerkCorporatie Noordoostpolder wordt 

gecontinueerd. De gemeentelijke bijdrage wordt met 1% verhoogd in plaats van met de 

afgesproken 2%.  

 

De voorliggende begroting, betreft de begroting van de GR IJsselmeergroep. In deze 

begroting wordt het risico en het begrote resultaat van de deelneming NV Concern voor 

Werk benoemd. Hierbij dient te worden aangetekend dat er geen beoordeling op de 

onderliggende begroting en eventuele risico’s van de NV heeft plaatsgevonden.” 

 

Argumenten 

1.1. De begroting is opgesteld op basis van reële verwachtingen en sluit met een 

positief resultaat; 

1.2. De gemeentelijke bijdrage per Wsw medewerker is lager dan op basis van 

afspraken uit het verleden verwacht kan worden;  

1.1. De begroting geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen 

 

Bijlagen 

Begroting 2017  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : Mevrouw H.R. Bogaards-Simonse 

Steller : mevrouw T. Weggen; 32 79; t.weggen@noordoostpolder.nl 



No. 434626-2 

 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016,  

no. 434626-1; 

 

gelet op artikel 17 lid 3 van de Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningsschap 

IJsselmeergroep 

 

B E S L U I T: 

 

In te stemmen met de begroting 2017 van de GR IJsselmeergroep. 

Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 12 december 2016 

De griffier,             de voorzitter, 


