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Onderwerp
Jaarverslag GR IJsselmeergroep 2021
Advies raadscommissie
Hamerstuk
Aan de raad.
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Voorgesteld besluit
1.

Geen zienswijze over de jaarrekening 2021 GR IJsselmeergroep in te dienen.

Inleiding
GR IJsselmeergroep/Concern voorWerk is een sociale onderneming die bijdraagt aan de
totstandkoming van de inclusieve arbeidsmarkt in haar regio. Een inclusieve arbeidsmarkt is een
arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet, met of zonder beperking. De sociale onderneming is
eigendom van de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder en Urk en biedt een infrastructuur waar
binnen medewerkers naar maximaal vermogen kunnen deelnemen in arbeid.
De sociale onderneming (Social Firm) is een nieuwe organisatie met een GR (GR IJsselmeergroep)
als aandeelhouder en draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt in haar regio. Belangrijkste
uitgangspunten zijn:
1. De sociale onderneming zet in op een arbeidsmarkt waar altijd ruimte is voor mensen die (nog)
niet in staat zijn de regluiere markt te betreden.
2. Ten minste 50% van het personeelsbestand van de sociale onderneming bestaat uit mensen met
een arbeidsbeperking.
3. De transitie naar een sociale onderneming realiseert een financieel voordeel door vernieuwende
producten en diensten en een krachtige voorbeeldwerking naar lokale en regionale werkgevers
voor een brede inzetbaarheid van arbeidspotentieel.
De jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling werd vastgesteld door het algemeen bestuur.
Er is geen reden voor het indienen van een zienswijze.
Doelstelling
Bijdragen aan de totstandkoming van de inclusieve arbeidsmarkt in de gemeente Noordoostpolder.
Een inclusieve arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet, met of zonder beperking.
Argumenten
1.1 De voorliggende jaarrekening van de GR IJsselmeergroep geeft geen aanleiding tot het indienen van een
zienswijze.
GR IJsselmeergroep heeft ondanks een weer zeer moeizaam Corona-jaar toch meer dan goed aan hun taken
kunnen voldoen met zowel een incidenteel als structureel goed resultaat.

Bijlagen
• Jaarverslag GR IJsselmeergroep 2021
• Accountantsverslag bij Jaarverslag GR IJsselmeergroep 2021
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RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022, no. 22.0000737;
gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen;
BESLUIT:

1.

Geen zienswijze over de jaarrekening 2021 GR IJsselmeergroep in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 18 mei 2022.

