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Adviesnota raad
Het indienen van een zienswijze m.b.t. de jaarrekening 2016 
en initiële begroting 2018 GRWRE/Ergon en het beschikbaar 
stellen van middelen.

Samenvatting

Met deze jaarrekening informeert het bestuur van Ergon de raad inhoudelijk en 
financieel over de uitvoering van de sociale werkvoorziening over het jaar 2016. De 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de GRWRE worden in de 
gelegenheid gesteld hun zienswijze ter zake te doen blijken.

Daarnaast wordt jaarlijks de begroting voorgelegd aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten. Het bestuur van Ergon vraagt de gemeenteraden van de GR 
hun zienswijze op de initiële begroting 2018 naar voren te brengen en vraagt tevens 
om de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen uit het Participatiebudget, 
bestemd voor de uitvoering van de Wsw (oud), ter beschikking te stellen van het 
bestuur van de GRWRE/Ergon.

Beslispunten

1. Als zienswijze over de jaarrekening 2016 van GRWRE/Ergon kenbaar te maken dat 
de gemeenteraad van Veldhoven geen opmerkingen plaatst.

2. Als zienswijze over de initiële begroting 2018 van GRWRE/Ergon kenbaar te maken 
dat de gemeenteraad van Veldhoven geen opmerkingen plaatst.

3. De door het Rijk beschikbare middelen uit het Participatiebudget bestemd voor de 
uitvoering van de Wsw voor 2018 ter beschikking stellen aan het bestuur van de 
GRWRE/Ergon.

Inleiding

De toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is vanaf 1 januari 2015 
weliswaar afgesloten, echter alle personen met een Wsw dienstverband behouden de 
rechten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw voor de 
doelgroep die onder deze regelgeving een dienstverband heeft. De gemeenten 
Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre nemen deel aan de 
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE/Ergon) 
die de Wsw uitvoert.

Met deze jaarrekening informeert het bestuur van Ergon uw raad inhoudelijk en 
financieel over de uitvoering van de sociale werkvoorziening over 2016. Het bestuur 
van Ergon stelt de jaarrekening 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 2016, conform artikel 31 van de 
gemeenschappelijke regeling.
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Daarnaast is de initiële begroting 2018 op 29 juni 2017 door het bestuur van Ergon 
vastgesteld. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om ook over dit 
stuk hun zienswijze kenbaar te maken.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Wet Sociale Werkvoorziening (oud)
Participatiewet
Wet op de Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven

Beoogd effect

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

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 7.

Argumenten

1.1. Er is een positief resultaat gerealiseerd in 2016 van C 903.000

De begroting voor 2016 ging uit van een positief resultaat van C 0,2 mln. Het 
gerealiseerde resultaat over 2016 bedraagt C 903.000 positief (2015: 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 herhuisvesting (verbouwing Hurk) ad C 60.000 en kosten schades 
bij inruil wagenpark ad C 40.000 zijn rechtstreeks ten laste gebracht van de daartoe in 
het leven geroepen bestemmingsreserves. Er waren in 2016 geen onttrekkingen uit de 
bestemmingsreserve herstructurering.

1.3. Er is een goedkeurende accountantsverklaring

Voor zowel het getrouwheidsonderzoek als het rechtmatigheidsonderzoek zijn 
goedkeurende accountantsverklaringen afgegeven.

2.1. Uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening is uitbesteed aan Ergon die deze 
uitvoert met de daarvoor aan gemeenten beschikbaar gestelde middelen

Om uitvoering te geven aan de Wsw is de GRWRE/Ergon opgesteld, 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. Er is geen 
aanvullende gemeentelijke bijdrage voorzien in de periode 2018-2021.

2 7 4



3.1. Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden en met ingang van
2017 is Beschut Werk een wettelijke verplichting geworden.

De gemeente moet uitvoering geven aan de Participatiewet. Door alle deelnemende 
gemeenten van de gemeenschappelijk regeling is de intentie uitgesproken om de 
Participatiewet zoveel mogelijk gezamenlijk en met gebruikmaking van de kennis en 
kunde van Ergon uit te voeren. Daarom is besloten om de uitvoering van beschut 
werk, een verplichting voor gemeenten sinds 1 januari 2017, bij Ergon neer te leggen. 
Jaarlijks krijgen gemeenten opgelegd hoeveel beschutte werkplekken ze moeten 
realiseren. Voor de gemeente Veldhoven geldt de taakstelling van 5 plekken in 2017. 
Ergon zorgt voor de (her)plaatsing, begeleiding en administratieve afwikkeling van 
plaatsingen 'beschut'.

Kanttekeningen en risico's

2.1. Formeel moet er door de GWRE/Ergon bij de provincie een de vastgestelde 
begroting ingediend worden vóór 1 augustus en dienen de raden hun zienswijze 
hierop kenbaar te hebben gemaakt.

In de voorgaande jaren is altijd achteraf de instemming van de Raad gevraagd in het 
laatste kwartaal omdat dit niet eerder haalbaar is gelet op de besluitvorming in het 
bestuur van de GRWRE op 29 juni 2017.

Financiën

De jaarrekening 2016 heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Veldhoven.

Voor 2018 tot en met 2021 is een nul-resultaat voorzien. Het streven is om op termijn 
een gecombineerde uitvoering van de Wsw en (delen van) de Participatiewet 
kostendekkend uit te voeren. Met het Optimalisatieplan wordt in de komende jaren 
C4,5 miljoen bespaard.

De gemeente ontvangt middelen van het Rijk voor de uitvoering van de Wsw. De 
hoogte hiervan wordt berekend op basis van het totaal aantal SW-geïndiceerden per 
gemeente. Hierbij wordt rekening gehouden met de afbouw van de Wsw, de komende 
jaren wordt de subsidie per SW-plek namelijk verder afgebouwd. Voor 2018 wordt een 
bijdrage van ruim 3,7 miljoen verwacht.

De deelnemende gemeenten hebben afgesproken jaarlijks de door het Rijk 
beschikbaar gestelde middelen bestemd voor de uitvoering van de Wsw integraal ter 
beschikking te stellen van het bestuur van Ergon. De te ontvangen Rijksbijdrage voor
2018 - 2021 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.

Resumerend kunnen wij de uitvoering van de WSW-oud in 2018 - 2021 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 kunnen uit het 
participatiebudget worden voldaan. Hierin is in de meerjarenbegroting rekening 
gehouden in programma 7 (productnummer 6437).

Communicatie en samenspraak

De zienswijze van de raad zal per brief aan het algemeen bestuur van de 
GRWRE/Ergon kenbaar worden gemaakt.
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Na de vaststelling van het jaarverslag de jaarrekening verzorgt het bestuur van de 
GRWRE de communicatie naar pers en anderen.

Uitvoering | planning

De jaarrekening moet volgens de gemeenschappelijke regeling voor 1 juli 2017 door 
het bestuur van Ergon worden vastgesteld, dit onder voorbehoud van zwaarwegende 
argumenten van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

In juni heeft het bestuur van Ergon de initiële begroting 2018 vastgesteld. In 
december 2017 bespreekt het bestuur de definitieve begroting 2018-2021. Als de 
definitieve begroting is vastgesteld, stuurt het college die ter informatie naar de raad.

Bijlagen

1. Jaarrekening 2016 Ergon;
2. Jaarrekening 2016 Stichting BWSW;
3. Initiële begroting Ergon 2018;
4. Concept raadsbesluit (17.143);
5. Conceptbrief aan het bestuur van Ergon.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Dit agendapunt wordt rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormende 
raadsvergadering.

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

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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