No. 342546-1

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
Emmeloord, 3 november 2015.
Onderwerp
Begroting GR IJsselmeergroep 2016
Advies r a a d s c o m m i s s i e
De raadscommissie adviseert dit als hamerstuk te beschouwen.
Aan de raad.
S t a t u s : ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van de begroting 2016 van de GR IJsselmeergroep
2. Geen gebruik maken van de bevoegdheid om zienswijzen kenbaar te maken bij
deze begroting
Doelstelling
Uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening binnen de gestelde 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. Het bestuur van de GR stelt jaarlijks de begroting vast waarna
de gemeente haar zienswijze op de begroting kenbaar kan maken.
De begroting 2016 is door het bestuur vastgesteld en aan de gemeenten voorgelegd.
Argumenten
1.1.
De begroting is sluitend
1.2.
De gemeentelijke bijdrage past binnen de bedragen die daarvoor in de
gemeentelijke begroting zijn opgenomen.
2.1.
De risico's van de uitvoering van de Wsw zijn voldoende onderbouwd in de
begroting.
Kanttekeningen
1.1.
De financiering van de Wsw is sinds 2015 onderdeel van het Participatiebudget. Er
is onduidelijkheid over de ontwikkeling van de budgetten voor de komende jaren.
Planning/uitvoering
De begroting wordt ter goedkeuring aangeboden aan Provinciale staten van Flevoland.
Bijlagen
Begroting 201Ê-Gr IJsselmeergroep
van burgemeester en wethoude
aris,
de burgemeest

Portefeuillehouder
Steller

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

No. 342546-2

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015,
no. 3 4 2 5 4 6 - 1 ;

BESLUIT:
1. Kennis te nemen van de begroting 2016 van de GR IJsselmeergroep.
2. Geen gebruik maken van de bevoegdheid om zienswijzen kenbaar te maken bij deze
begroting.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 14 december 2015.
De griffier.

de voorzitter

