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Adviesnota raad
Indienen zienswijze strategisch plan en begroting Ergon

Samenvatting

Met de invoering van de Participatiewet blijven de gemeenten verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de (oude) Wet sociale werkvoorziening (WSW). Gemeente 
Veldhoven neemt samen met vier regiogemeenten deel in de Gemeenschappelijke 
Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE 'Ergon'). Leden van de 
colleges van B&W van de deelnemende gemeenten hebben zitting in het bestuur van 
de GRWRE 'Ergon'.

Op basis van de wensen en mogelijkheden van de gemeenten wordt periodiek een 
Strategisch plan opgesteld voor de uitvoeringsorganisatie Ergon en wordt een 
begroting vastgesteld. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben 
voorafgaand aan de vaststelling hiervan de mogelijkheid hun zienswijze te geven.

Beslispunten

1. Als zienswijze over het strategisch plan inclusief de gewijzigde begroting 2017 - 
2020 van GRWRE kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Veldhoven geen 
opmerkingen plaatst;

2. De door het Rijk aan Veldhoven toegekende middelen uit het Participatiebudget 
2017 - 2020 bestemd voor de uitvoering van de WSW-oud, ter beschikking te 
stellen aan het bestuur van de GRWRE.

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 Werkvoorzieningsschap 
Regio Eindhoven (GRWRE Ergon).

De Wet op de gemeenschappelijke regeling biedt de gemeenteraad de mogelijkheid 
zijn zienswijze te geven op het strategisch plan 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 en 
dienen regie te voeren naast het toezien op een adequate uitvoering. Door de 
mogelijkheid een oordeel te geven over de begroting kan hieraan worden voldaan.

Het bestuur van de GRWRE vraagt de raad om een oordeel te geven over het 
strategisch plan en de begroting 2017 - 2020. Tevens wordt de gemeenteraad 
gevraagd de middelen uit het Participatiebudget 2017 - 2020, bestemd voor de



uitvoering van de WSW-oud ter beschikking te stellen aan het bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap regio Eindhoven

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Wet Sociale Werkvoorziening
Wet op de Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven 
Participatiewet

Beoogd effect

Werkgelegenheid en werkgeverschap bieden aan mensen met een indicatie voor 
aangepast of begeleid werk binnen de WSW en Participatiewet.

Argumenten

1.1 De begroting 2017 - 2020 verwacht meerjarig een nuiresuitaat.

De begroting 2017 - 2020 wijkt af van de eerder gepresenteerde meerjarenbegroting 
door bijstelling als gevolg van extra risico's. De ontwikkelingen van het WSW-budget 
ten opzichte van de populatie en de uitvoering van een belastingtechnische maatregel 
('Laag Inkomens Voordeel' (LIV) pakken lager uit voor SW-bedrijven) brengen het 
grootste risico met zich mee.

Ondanks deze risico's presenteert het bestuur van Ergon een meerjarenbegroting met 
een nulresultaat voor alle jaren. Daarnaast laat de meerjarenbegroting zien dat Ergon 
beschikt over een gezonde reserve die eventuele tegenvallers kan opvangen.

Het bestuur van de GR heeft opdracht gegeven aan om de reservepositie van de GR te 
onderzoeken in combinatie met het risicoprofiel. Eind 2016 is de accountant (EY) het 
onderzoek naar de noodzakelijke omvang gestart. De verwachten is dat EY in maart 
2017 de eindrapportage oplevert. In de planperiode komt de reserve uit op C 8,1 
miljoen. Er zijn geen toevoegingen of onttrekkingen voorzien. Om die reden verandert 
deze positie vooralsnog niet. De uitkomst van het onderzoek van EY kan wel tot 
aanpassingen leiden.

In de kwartaalrapportages zal de voortgang van de realisatie in relatie tot de 
begroting worden gemonitord.

1.2 Het strategisch pian 2017 bouwt voort op de eerder gemaakte keuzes op 
strategisch viak en anticipeert op de ontwikkelingen volgend uit de decentralisaties en 
de door gemeenten gemaakte keuzes.

Met invoering van de Participatiewet is er één nieuwe regeling voor mensen die door 
hun arbeidsbeperking extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen participeren.
De toegang tot de WSW is gestopt, waarbij rechten en plichten van de huidige 
werknemers WSW behouden blijven. De oude WSW is hiermee een 
sterfhuisconstructie geworden.

Door de colleges van de deelnemende gemeenten is besloten om binnen de GRWRE 
naast de doelgroep van de oude WSW ook samenwerking te zoeken voor de doelgroep 
met een arbeidsbeperking binnen de participatiewet. De samenwerking voor deze 
specifieke doelgroep krijgt vorm binnen het Participatiebedrijf. De komende 2 jaar 
zullen zijn gericht op de verdere ontwikkeling van het Participatiebedrijf, waarna een 
definitievere positionering en governance zal worden bepaald.
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In het strategisch plan zijn beleid en uitvoering van belangrijke delen van de 
Participatiewet beschreven:
- de strategische kaders waarbinnen de Participatiewet zal worden uitgevoerd;
- operationele vertaling hiervan;
- personeel en financiën

2.1 Uitvoering van de WSW-oud is uitbesteed aan Ergon

Om uitvoering te geven aan de WSW is in het verleden een gemeenschappelijke 
regeling (met uitvoeringsorganisatie 'Ergon') opgericht, zodat expertise en volume 
opgebouwd kan worden in het plaatsen en begeleiden van mensen met een 
arbeidsbeperking. De afzonderlijke gemeenten ontvangen een Rijksbijdrage voor de 
uitvoering van de WSW, die overgeheveld dient te worden naar het bestuur van Ergon 
zodat zij de WSW voor de gemeente Veldhoven kunnen uitvoeren.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Om tot een sluitende begroting te komen is een optimalisatieplan is nodig

De verminderde instroom van doelgroep-medewerkers (kwantitatief en kwalitatief), 
toename van tijdelijke personeel, lagere subsidiebijdragen en verscherpte regelgeving 
zetten Het exploitatieresultaat van de uitvoeringsorganisatie Ergon onder druk. 
Verlagen van de bedrijfsvoeringskosten is noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is dat 
zowel de markt als de doelgroep optimaal bediend worden. Door het bestuur van 
Ergon is een optimalisatieplan vastgesteld. Dit plan realiseert in de periode 2017 tot 
2020 een bezuiniging van C 4,5 miljoen.

Onderdelen van dit plan zijn:
- invoering van het Laag Inkomens Voordeel (LIV), een tegemoetkoming van het 

Rijk (C 1,5 miljoen)
- reductie kosten kaderpersoneel (C 1 miljoen)
- vanaf 2020 bezuiniging op huisvestingskosten (C 0,5 miljoen)
- besparing op bedrijfsvoeringskosten (C 0,5 miljoen)
- verhoging van de netto opbrengst (C 1 miljoen)

Voor bovenstaande punten moeten nog concrete uitwerkingsplannen worden 
opgesteld.

1.2 In de begroting is rekening gehouden met een toenemend aantal activiteiten in 
het kader van de Participatiewet.

De aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten hebben 
afgesproken om onder de GRWRE een Participatiebedrijf te vormen waarin 
dienstverlening geboden wordt aan de doelgroep van de Participatiewet naast de 
uitvoeringsorganisatie Ergon (voor SW-oud). De infrastructuur en knowhow van de 
Ergon, die voor de teruglopende SW-doelgroep niet meer maximaal gebruikt zal 
worden, kan hierdoor rendabel blijven voor de participatiewetdoelgroep. Door deze 
synergie kan de uitvoeringsorganisatie Ergon zo lang mogelijk blijven bestaan zonder 
verliesgevend te worden. De kosten van de Paticipatiewetdienstverlening kunnen uit 
het participatiebudget van de verschillende gemeenten opgebracht worden. Vanaf 
2015 worden al diverse pilotprojecten uitgevoerd in deze vorm van samenwerking.

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een instroom vanuit de 
Participatiewetdoelgroep gelijk aan de uitstroom van de SW-populatie. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor het aanleveren van deze Participatiewetdoelgroep, voor
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Veldhoven zijn deze aantallen in het strategisch plan aangegeven. Het gaat om 10 tot 
11 plaatsingen met loonkostensubsidie per jaar. In onze begroting is rekening 
gehouden met deze aantallen. Als deze aantallen achterblijven kan de synergie tussen 
Ergon en het Participatiebedrijf niet optimaal behaald worden waarmee de 
bedrijfsvoeringskosten voor de uitvoeringsorganisatie Ergon zullen stijgen.

1.3 Landelijke ontwikkelingen kunnen een negatieve financiële invloed hebben

Invoering van LIV levert, voor zover nu bekend is, slechts de helft van het verwachte 
financieel resultaat omdat niet iedere SW'er onder de werkingssfeer van de LIV blijkt 
te vallen. De cao voor de SW-organisaties is een gunstige cao met hogere salarissen 
dan het wettelijk minimumloon. Het salaris van een aanzienlijk aantal SW'ers is 
daarmee te hoog om voor de LIV in aanmerking te komen.

Daarnaast zien we in onze regio een uitstroom WSW die langzamer verloopt dan 
voorzien. De SW-populatie neemt hiermee minder snel af dan het aantal SW'ers 
waarop de budgetten voor de toekomst zijn vastgesteld. De kosten voor de 
uitvoeringsorganisatie (lonen van de SW'ers) verminderen daarmee dus langzamer 
dan waar het Rijk rekening mee houdt. De Rijksbudgetten zijn hiermee niet voldoende 
om de kosten van de uitvoeringsorganisatie Ergon te voldoen.

Vanuit SW-organisaties wordt een landelijke lobby gevoerd om deze financiële 
tegenvallers te compenseren.

Financiën

De komende jaren wordt de subsidie per SW-plek in een periode van zes jaar 
afgebouwd van C 25.600,- in 2015 tot uiteindelijk C 22.ľ0o,- vanaf 2020. Voor 2017 
wordt een bijdrage van ruim 4 miljoen verwacht.

De te ontvangen Rijksbijdrage voor 2017 - 2020 wordt nog steeds voldoende geacht 
door Ergon om hun opgedragen taken op een acceptabel niveau uit te voeren. 
Daarnaast is er sprake van een gezonde reserve bij Ergon om een eventueel negatief 
resultaat op te vangen.

Samenvattend kunnen wij de uitvoering van de WSW-oud in 2017 - 2020 voortzetten 
met de huidige Rijksfinanciering en hoeven er vooralsnog geen gemeentelijke 
middelen toegevoegd te worden.

De kosten van de trajecten voor de doelgroep van de participatiewet gaan uit van een 
raming van de kostprijs. Er is geen rekening gehouden met marges voor de 
uitvoering. De kosten kunnen uit het participatiebudget worden voldaan. Hierin is in 
de meerjarenbegroting rekening gehouden in programma 7. Eens is er de 
mogelijkheid om de kosten te vergoeden middels inzet van personeel. Hierover vindt 
overleg plaats door de managers van de betrokken afdelingen van de deelnemende 
gemeenten.

Communicatie en samenspraak

Het strategisch plan met de begroting 2017 - 2020 is voorgelegd aan de OR van 
Ergon. De reactie is als bijlage 3 toegevoegd aan het Strategisch plan. Vanuit de 
gemeente wordt niet actief extern gecommuniceerd over dit voorstel.
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Uitvoering ļ planning

Het concept strategisch plan 2017 - 2020 zal in april 2017 door het bestuur van de 
GRWRE worden vastgesteld. Hierin zullen de zienswijzen van de deelnemende 
gemeenteraden worden meegenomen.

Bijlagen

Concept Strategisch plan GRWRE 2017 - 2020

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

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