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VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE GRWRE VAN 15 DECEMBER 2016

Agendapunt: 6

Betreft: Strategisch plan Ergon 2017-2020 

Probleemstelling:

Bijgaand treft u aan het strategisch plan 2017 - 2020 van de GRWRE.
De afgelopen periode (vanaf medio 2014 tot medio 2016) hebben diverse bijeenkomsten 
plaatsgevonden om te komen tot de toekomstige rol van de GRWRE. De uitkomst van dit traject is, 
dat binnen de GRWRE, naast de reeds bestaande WSW, ook delen van de Participatiewet zullen 
worden uitgevoerd als een separate tak binnen de GRWRE. De komende 2 jaar zullen zijn gericht op 
de verdere ontwikkeling van het Participatiebedrijf, waarna een definitieve positionering en 
governance zal worden bepaald.

In het strategisch plan zijn beleid en uitvoering van belangrijke delen van de Participatiewet 
beschreven:

- De strategische kaders waarbinnen de Participatiewet (inclusief de WSW) zal worden 
uitgevoerd;

- Operationele vertaling hiervan naar WSW en Participatiebedrijf 
Personeel en financiën, inclusief meerjarenbegroting.

Met betrekking tot de begroting wordt opgemerkt dat deze afwijkt van de initiële begroting 2017 - 
2020 zoals die in juni 2016 is vastgesteld. Toen was nog sprake van een resultaat van C 0,5 mln. voor 
2017 en C 0,2 mln. voor 2018 en voor de járen 2019 en 2020 een nulresultaat.
In de thans voorliggende begroting sluiten alle járen met een nulresultaat.
Deze bijstelling is het gevolg van extra risico's die zich met name in de tweede helft van 2016 hebben 
geopenbaard:

* Het inregelen van de kosten van personeel uit de P-wet in relatie tot de opbrengstpotentie 
van deze populatie. Dit mede in vergelijking met de uitgangspunten van de P-wet.
Extra risico's in de netto opbrengst, onder meer als gevolg van de toegenomen handhaving 
van het kwaliteitsniveau van de bestekken in de openbare ruimte;

Ondanks deze bijstelling zitten er toch nog grote risico's in de meerjarenraming, met name in de 
ontwikkelingen van het WSW budget (als gevolg van een lagere uitstroom dan oorspronkelijk 
voorzien bij gelijkblijvende budgetten) en de LIV (die door een technische wijziging in de regelgeving
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zeer nadelig uitvalt voor o.a. SW bedrijven). Om voor deze risico's in enige mate compensatie te 
krijgen vindt momenteel een uitgebreide lobby plaats. In hoeverre dit ook daadwerkelijk het geval zal 
zijn, is thans nog niet in te schatten.
In de kwartaalrapportages zal de voortgang van de realisatie in relatie tot de begroting worden 
gemonitord.

Het voorstel is, het Strategisch Plan 2017-2020 van de GRWRE vrij te geven voor behandeling in de 
raden van de deelnemende gemeenten en dit plan in april 2017 vast te stellen in het bestuur van de 
GRWRE.

Voorstel:

Het concept-Strategisch Plan 2017 -2020 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven vrij te geven voor bestuurlijke behandeling in de 
deelnemende gemeenten.
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