No. 9498-1

Emmeloord, 25 juni 2013.
Onderwerp
Begroting GR IJsselmeergroep.
Voorgenomen besluit
1. Kennis nemen van de begroting 2014 van de GR IJsselmeergroep.
2. Instemmen met de eerder door het college verstuurde zienswijze.
Advies raadscommissie
Hamerstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
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.
Niet sluitende begroting
Het bestuur van de GR stelt jaarlijks de begroting vast waarna de gemeente haar
zienswijze kenbaar kan maken. De begroting voor 2014 laat een tekort zien van
€ 374.000. In de begroting is niet opgenomen hoe dit tekort wordt gedekt. Ook is er
geen bezuinigingsplan opgenomen om de tekorten in 2014 en verder op te vangen.
In de begroting is nog geen rekening gehouden met mogelijke opbrengsten uit het
Werkbedrijf Lelystad en of de Werkcorporatie Noordoostpolder die in 2013 worden
opgericht.
De begroting is opgesteld in uiterst onzekere tijden. Er is rekening gehouden met de
invoering van de Participatiewet per 1 januari 2014 en de efficiencykorting op de sociale
werkvoorziening (sw). Deze wordt over zes jaar uitgespreid en gaat vanaf 2014 in.
Hiermee krijgen gemeenten meer ‘tijd en lucht om hun bedrijfsvoering van de sw aan te
passen’, aldus de contourenbrief van Klijnsma aan de Tweede Kamer. De subsidie per
werkplek daalt met ongeveer € 500 euro per jaar tot circa € 22.700 structureel vanaf
2019. In 2015 is er per sw-plek € 25.000 beschikbaar; bij de Wwnv was dit bijna € 3.000
minder.
Gevolgen sociaal akkoord.
Na het sluiten van het sociaal akkoord is de invoering van de Participatiewet uitgesteld
tot 1 januari 2015. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de stop op nieuwe instroom
in de Wsw uitgesteld wordt van 2014 naar 2015. Ook staat er in dat de veranderingen in
de Wajong een jaar later doorgevoerd worden. Daarmee verdween de basis van de
invoering van de Participatiewet per 2014. Het is nog niet duidelijk of daarmee ook de
bezuiniging op de Sw budgetten is uitgesteld. Mondeling is door het ministerie
(projectleider invoering Participatiewet) meegedeeld dat de bezuiniging voor 2014 van de
baan is. Dit is echter nog niet definitief besloten door de minister.
Doelstelling
Uitvoering van de Wsw binnen de financiële kaders.
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Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van de begroting 2014 van de GR IJsselmeergroep.
2. Instemmen met de eerder door het college verstuurde zienswijze.
Argumenten
1.1.
De gemeentelijke bijdrage is conform eerder gemaakte afspraken tussen bestuur
en gemeenten.
2.1
De begroting 2014 en meerjarenramingen 2015-2017 is niet sluitend en in de
begroting is niet opgenomen hoe dit tekort gedekt wordt.
2.2.
In verband met het zomerreces van de gemeenteraad kan de gemeenteraad niet
binnen de termijn genoemd in artikel 17 lid 4 van de GR IJsselmeergroep een
zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 geven. Het college heeft daarom, onder
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, een zienswijze op de
ontwerpbegroting 2014 ingediend. Omdat de GR IJsselmeergroep voor 15 juli de
ontwerpbegroting 2014 bij de provincie moet indienen, kan de zienswijze van het
college worden meegenomen richting provincie onder voorbehoud van instemming
van de gemeenteraad.
Kanttekeningen
1.1.
In verband met ontwikkelingen rondom de invoering van de Participatiewet gaat
het om een zeer voorlopige begroting die is gemaakt op basis van een “worst case
scenario”
1.2.
Te verwachten opbrengsten uit het leveren van diensten aan het Werkbedrijf
Lelystad en/of de Werkcorporatie Noordoostpolder zijn niet meegenomen.
2.1
Mogelijkheid om zienswijze aan te vullen of te wijzigen door de gemeenteraad.
Deze zienswijzen worden vervolgens besproken in het bestuur van de GR in
oktober 2013 en betrokken in het opstellen van de herziene begroting 2014.
Bijlagen
Begroting 2014
Uitgaande brief college van 25 juni 2013.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : H. Bogaards-Simonse
Steller
: mw. T. Weggen; 32 79; t.weggen@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 juni 2013, no. 9498-1;
gelet op artikel 17 van de GR IJsselmeergroep;
B E S L U I T:
1. kennis nemen van de begroting 2014 van de GR IJsselmeergroep;
2. instemmen met de eerder door het college verstuurde zienswijze.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 9 september 2013.
De griffier,
de voorzitter,

