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Emmeloord, 18 november 2014.
Onderwerp
Begroting GR IJsselmeergroep 2015.
Advies raadscommissie
Hamerstuk voor alle fracties.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van de begroting van de GR IJsselmeergroep 2015.
2. Geen gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken.
Doelstelling
Uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening binnen de financiële kaders.
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. De feitelijke uitvoering ligt bij de NV Concern voor Werk.
Het bestuur van de GR stelt jaarlijks de begroting vast waarna de gemeente haar
zienswijze op de begroting kenbaar kan maken.
Begroting 2015
De wijzigingen in het sociaal domein zijn van invloed op de uitvoering van de Wsw. Vanaf
1 januari 2015 is instroom in de Wsw niet meer mogelijk en wordt de vergoeding die de
gemeente ontvangt voor de uitvoering van de Wsw per fte verlaagd. De mensen die een
Wsw dienstverband hebben behouden hun rechten. Deze “sterfhuisconstructie” heeft
gevolgen voor de bedrijfsvoering van de NV. Al in 2013 is een plan opgesteld om te
bezuinigen. Huisvesting was daarvan een belangrijk onderdeel. De vestiging van Concern
voor Werk aan de Vijzelweg in Lelystad is verkocht en men huurt nu een pand aan de
Vaartweg in Lelystad. Daarnaast is de directie van de NV in november 2013 verhuisd van
het pand in Emmeloord (Productieweg 5) verhuist naar Lelystad. Het pand aan de
Productieweg staat te koop en men verwacht dit in 2015 te verkopen.
Concern voor Werk heeft verder een aanbod gedaan voor arbeidsmatig dagbesteding en
is in Noordoostpolders een van de aanbieders.
De gemeentelijke bijdrage per Wsw medewerker is conform de eerder gemaakte
afspraken met 1% verhoogd van € 1.414 naar € 1.428.
Noordoostpolder draagt in totaal € 292.740 bij op basis van de Wsw-bezetting uitgedrukt
in FTE’s
Deze ontwikkelingen leiden er toe dat er voor 2015 een sluitende begroting ligt.
De begroting werd in voorliggende jaren in mei ingediend waarna in november een
aangepaste begroting volgde als de budgetten bekend waren. In overleg met de
Provincie is afgesproken vanaf 2014 de begroting in oktober in te dienen zodat een
realistischer beeld gegeven kan worden.
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Argumenten
1.1. De door het bestuur van de GR vastgestelde begroting is sluitend en past binnen de
afspraken die gemaakt zijn over bezuinigingen.
1.2. De in de begroting opgenomen gemeentelijke bijdrage per Wsw medewerker is
conform eerder gemaakte afspraken.
Kanttekeningen
De invoering van de Participatiewet leidt tot wijzigingen in de Wsw. De totale impact
daarvan is op dit moment nog niet te overzien.

Planning/uitvoering
De begroting is ter goedkeuring aangeboden aan Provinciale Staten.
Bijlagen
Begroting GR IJsselmeergroep 2015.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : mw. H.R. Bogaards-Simonse
Steller
: mevrouw 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 18 november 2014,
no. 281028-1 ;
gelet op artikel 17 van de GR IJsselmeergroep
B E S L U I T:
1. Kennis te nemen van de begroting van de GR IJsselmeergroep 2015;
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 15 december 2014.
De griffier,
de voorzitter,

