
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gemeenteVeldhoven
Datum besluitraad 14 juni 2016 Datum oordeelraad 14 juni 2016
Agendapunt Datum B en W 17 mei 2016
Volgnummer 16bs00321 1 16.048 Programma begroting 9 (thans 7)
Gewiizigd voorstel Productnummer 6437
Portefeuillehouder M. van Dongen
E-mail steller Esther.vanKruiisdMk@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Zienswijze jaarrekening Ergon 2015

Samenvatting

Conform artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Ergon dient de gemeenteraad 
jaarlijks blijk te geven van zijn gevoelen over de jaarrekening van Ergon. Met deze 
jaarrekening informeert het bestuur van Ergon de raad inhoudelijk en financieel over 
de uitvoering van de sociale werkvoorziening over het jaar 2015. De accountant heeft 
deze jaarstukken reeds goedgekeurd. Het bestuur van de GRWRE 'Ergon' zal deze 
jaarrekening op 23 juni 2016 vaststellen.

Beslispunten

1. Als zienswijze over de jaarrekening 2015 van GRWRE kenbaar te maken dat de 
gemeenteraad van Veldhoven geen opmerkingen plaatst.

Inleiding

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) voor de doelgroep die onder deze regelgeving een 
dienstverband heeft. Dit betreft dienstverbanden die voor 1 januari 2015 zijn 
verkregen. De gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en 
Waalre nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio 
Eindhoven (GRWRE Ergon).

De Wet op de gemeenschappelijke regeling biedt de gemeenteraad de mogelijkheid 
jaarlijks een zienswijze te geven op de begroting van Ergon. Het is wenselijk dat de 
gemeenteraad optimaal betrokken wordt in de besluitvorming over de te volgen 
strategie van de SW-uitvoeringsorganisatie. De gemeenten zijn verantwoordelijk, zij 
dienen regie te voeren naast het toezien op een adequate uitvoering. Door gebruik te 
maken van de mogelijkheid een zienswijze te geven over de begroting kan hieraan 
worden voldaan.

Met deze jaarrekening informeert het bestuur van Ergon uw raad inhoudelijk en 
financieel over de uitvoering van de sociale werkvoorziening over 2015. Het bestuur 
van Ergon stelt de jaarrekening voor 1 juli 2016 vast onder voorbehoud van 
zwaarwegende argumenten vanuit de gemeenteraden.

Het bestuur van de GRWRE vraagt de raad om een zienswijze te geven op de 
jaarrekening 2015.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Wet sociale werkvoorziening (oud)
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE)
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Beoogd effect

Uitvoering geven aan de wet sociale werkvoorziening (wsw) middels de 
uitvoeringsorganisatie GRWRE Ergon, de uitvoeringsorganisatie die zorgt voor 
werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking met middelen die daarvoor 
door het rijk beschikbaar worden gesteld en opgenomen zijn in de 
programmabegroting onder programma 9 (thans programma 7).

Argumenten

1.1 er is een positief resultaat gerealiseerd in 2015 van ruim C 1.5 mln
De begroting voor 2015 ging uit van een resultaat van C 0,5 mln. Het gerealiseerde 
resultaat over 2015 bedraagt C 1.514.000 positief.

1.2 de onttrekkingen uit de bestemmingsreserve blijven binnen de afspraken die 
daarover in voorgaande jaren gemaakt zijn
De kosten van de herstructurering in 2015 (kosten sociaal plan) ad C 206.000, kosten 
Herhuisvesting (verbouwing Hurk) ad C 60.000 en kosten schades bij inruil wagenpark 
ad C 165.000 zijn rechtstreeks ten laste gebracht van de daartoe in het leven 
geroepen bestemmingsreserves.

1.3 Er is een goedkeurende accountantsverklaring
Voor zowel het getrouwheidsonderzoek als het rechtmatigheidsonderzoek zijn 
goedkeurende accountantsverklaringen afgegeven.

1.2 het resultaat 2015 wordt toegevoegd aan de algemene reserve 
De huidige Wsw is een sterfhuisconstructie. Werknemers met een dienstverband voor 
1 januari 2015 blijven hun rechten behouden, maar er vindt geen nieuwe instroom 
meer plaats. Mensen met een arbeidsbeperking vallen vanaf 1 januari 2015 onder de 
Participatiewet. In juli 2015 heeft uw Raad besloten voor deze doelgroep geen beschut 
werk meer in te richten bij Ergon, maar alternatieven binnen maatschappelijke 
participatie te zoeken. De Rijksbijdrage voor het huidige SW-bestand neemt snel af. 
Door de afbouw van de bijdrage per formatieplaats van C 28.000 naar C 22.000 en de 
afname van het bestand zullen de middelen voor de uitvoeringsorganisatie Ergon 
ontoereikend worden om de huidige bedrijfsvoering voort te zetten. Met het 
aanspreken van de Algemene reserves in de toekomst kunnen deze tekorten nog 
enkele jaren aangevuld worden.

Daarnaast is door alle deelnemende gemeenten binnen Ergon de intentie uitgesproken 
om de Participatiewet zoveel mogelijk gezamenlijk en met gebruikmaking van de 
kennis en kunde van Ergon uit te voeren. Hiertoe worden de mogelijkheden van een 
Participatiebedrijf onderzocht. De oprichting van een Participatiebedrijf kan kosten met 
zich meebrengen waarvoor in de toekomst wellicht de reserve van Ergon zal worden 
aangesproken.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiën

Deze jaarrekening heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Veldhoven.

Communicatie en samenspraak
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Na de vaststelling van het jaar verslagen de jaarrekening verzorgt het bestuur van de 
GRWRE de communicatie naar pers en anderen.

De cliëntenraad van Ergon (SW-raad) heeft de stukken rondom de jaarrekening 2015 
in zijn bezit. Van hen is geen reactie hierop ontvangen.

Uitvoering | planning

De jaarrekening moet voor 1 juli 2016 door het bestuur van Ergon worden 
vastgesteld. Dit zal 23 juni 2016 plaatsvinden onder voorbehoud van zwaar wegende 
argumenten van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Bijlagen

1. Jaarrekening Ergon 2015;
2. Jaarrekening 2015 van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Sociale 

Werkvoorziening (BWSW);
3. Jaaroverzicht Ergon 2015;
4. Concept raadsbesluit;
5. Conceptbrief aan het bestuur van Ergon.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester

H.J. de Ruiter 
secretaris
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