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Emmeloord, 14 november 2017. 

 

Onderwerp 

Begroting 2018 van de GR IJsselmeergroep 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. Kennis nemen van de begroting 2018 van de GR IJsselmeergroep. 

2. Kennis nemen van het jaarverslag 2016 van de GR IJsselmeergroep. 

3. Geen gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken. 

 

Doelstelling 

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

 

Inleiding 

De GR IJsselmeergroep is een samenwerkingsverband van de gemeenten Lelystad, 

Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. De GR is belast met de uitvoering van de Wet sociale 

werkvoorziening, de Wsw. Het bestuur van de GR stelt jaarlijks de begroting vast waarna 

de gemeente haar zienswijze op de begroting kenbaar kan maken. De GR is 100% 

aandeelhouder van de NV Concern voor Werk.  

 

De begroting 2018 is door het bestuur vastgesteld en aan de gemeenten voorgelegd.  

De voorliggende begroting 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 jaarrekening van 2016 laat een positief resultaat zien van € 152.000. Een mooi 

resultaat zeker omdat in de begroting 2016 is uitgegaan van een resultaat van € 0.  

 

Het bestuur van de GR en Concern voor Werk (NV) zijn bezig met de doorontwikkeling 

van de sociale werkvoorziening (transitieplan met als werktitel social firm). In de 

begroting 2018 wordt hier al deels rekening mee gehouden.  

 

Argumenten 

1.1. De begroting is niet sluitend. Er wordt uitgegaan van een negatief resultaat van  

€ 340.000,-. De reserves van de GR bieden voldoende ruimte om dit tekort op te 

vangen. Er wordt een transitieplan voor de Wsw opgesteld om te komen tot een 

duurzame oplossing.  

1.2. Los van het transitieplan zal Concern voor Werk (NV) actief zoeken naar nieuwe 

inkomstenbronnen die het oplopend tekort kunnen dempen. De GR heeft 

vertrouwen dat dit tot een positieve uitwerking zal leiden.  

1.3. De gemeentelijke bijdrage past binnen de bedragen die daarvoor in de 

gemeentelijke begroting zijn opgenomen. 

2.1 Het jaarverslag van 2016 geeft een goed beeld van de taken die uitgevoerd zijn.  

3.1. De risico’s van de uitvoering van de Wsw zijn voldoende onderbouwd in de 

begroting.  



No. 522138-2 

 

Kanttekeningen 

De GR heeft opdracht gegeven om de transitie van het huidige sociaal werkbedrijf uit te 

werken, waarbij het uitgangspunt is de bestaande infrastructuur zo goed mogelijk te 

kunnen blijven inzetten t.b.v. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe dit er 

exact uitziet, is onderdeel van de doorontwikkeling van de sociale werkvoorziening.  

 

Planning/uitvoering 

De begroting wordt ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten van 

Flevoland. De Wet Gemeenschappelijke Regeling geeft aan dat de begroting van een GR 

voor 15 juli van het voorafgaande jaar aangeboden moet worden aan GS. De GR 

IJsselmeergroep heeft in 2015 afspraken gemaakt met GS dat de begroting later wordt 

ingediend omdat de budgetten voor de Wsw pas laat in het jaar bekend zijn. GS bepaalt 

op basis van de begroting het toezichtregime. Tot en met 2017 was dat repressief 

(achteraf) toezicht.  

 

Bijlagen 

Aanbiedingsbrief  

Begroting 2018 Gr IJsselmeergroep 

Jaarverslag 2016 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : Mevrouw H.R. Bogaards-Simonse 

Steller : mevrouw B. Huis in 't Veld; 06 48 13 46 05; 

b.huisintveld@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017, no. 

522126; 

 

gelet op artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

B E S L U I T: 

 

1. Kennis te nemen van de begroting 2018 van de GR IJsselmeergroep. 

2. Kennis te nemen van het jaarverslag 2016 van de GR IJsselmeergroep. 

3. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

Van 27 november 2017 

De griffier,             de voorzitter, 


