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Adviesnota raad 

Het indienen van een zienswijze jaarrekening 2018 GRWRE 
 

Samenvatting 

 

Met deze jaarrekening informeert het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 

Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE) de raad inhoudelijk en financieel 

over de uitvoering van de activiteiten onder de GR over het jaar 2018. De 

gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de GRWRE worden in de 

gelegenheid gesteld hun zienswijze ter zake te doen blijken.  

 

Beslispunten 

 

1. Als zienswijze over de jaarrekening 2018 van GRWRE kenbaar te maken dat de 

gemeenteraad van Veldhoven geen opmerkingen plaatst. 

 

Inleiding 

 

De gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre nemen 

deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven 

(GRWRE) die de WSW uitvoert. 

 

Onder de GRWRE is in 2016 naast Ergon ook een Participatiebedrijf opgericht, die 

activiteiten uitvoert voor mensen met een Participatiewetuitkering. Onder deze 

businessunit worden mensen met een arbeidsbeperking geplaats met een 

loonkostensubsidie of op beschut werk. Daarnaast vinden ook re-integratie-activiteiten 

plaats voor mensen zonder arbeidsbeperking, maar met tevens een afstand tot de 

arbeidsmarkt.  

  

 

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 WSW (oud) en de Participatiewet. 
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Argumenten 

 

1.1. Er is een positief resultaat gerealiseerd in 2018 van € 371.000 

 

De begroting voor 2018 ging uit van een nulresultaat. Desondanks is een positief 

resultaat behaald van € 371.000 Ter vergelijking, in 2017 is een resultaat van 

€ 907.000 positief behaald. 

 

1.2. De bestemming van het resultaat 2018 is conform Strategisch plan en is 

noodzakelijk om de doelstellingen te behalen.  

 

Het bestuur van de GRWRE heeft besloten om een bedrag van € 186.000 te 
reserveren als ‘maatschappelijk resultaat tbv gemeenten. Daarnaast is besloten om 

twee nieuwe bestemmingsreserves te vormen, namelijk vitaliteit en huisvesting en in 

beide bestemmingsreserves € 92.500 te storten. Door een deel van het resultaat te 

investeren in ‘maatschappelijk resultaat’ kan er een bijdrage geleverd worden aan de 

ontwikkeling van nieuwe trajecten. Dit sluit aan bij de wens van de gemeente om een 

breder aanbod voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen.  

 

De onderwerpen Vitaliteit en Strategische huisvesting zijn meegenomen als speerpunt 

in het strategisch plan 2019, echter is geen ruimte in de reguliere budgetten. Beide 

bestemmingsreserves worden noodzakelijk geacht om de gestelde doelen te behalen. 

Het ziekteverzuim binnen de Ergon is hoog. Daarnaast voldoet de huisvesting niet 

meer aan de eisen van deze tijd en loopt een deel van de huurcontracten in 

2019/2020 af.  

 

Het financieel resultaat wordt hierdoor niet toegevoegd aan de algemene reserve, 

waarmee deze op een bedrag van 8,8 miljoen blijft. 

 

1.3. Er is een goedkeurende accountantsverklaring  

 

Voor zowel het getrouwheidsonderzoek als het rechtmatigheidsonderzoek is een 

goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. 

 

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

De jaarrekening 2018 heeft geen kanttekening of risico. 

 

Financiën 

 

De jaarrekening 2018 heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Veldhoven. De 

financiële middelen die nodig waren voor de uitvoeringspraktijk onder de GRWRE zijn 

in 2018 budgettair neutraal begroot en gerealiseerd in programma 6, taakveld 6.4 

(uitvoering WSW) en 6.5 (uitvoering activiteiten Participatiewet). 

 

Communicatie en samenspraak 

 

De zienswijze van de raad zal per brief aan het bestuur van de GRWRE kenbaar 

worden gemaakt. 

 

Na definitieve goedkeuring van de jaarrekening verzorgt het bestuur van de GRWRE 

de communicatie naar pers en anderen. 
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Uitvoering / planning 

 

De jaarrekening moet volgens de gemeenschappelijke regeling voor 1 juli 2019 door 

het bestuur van de GRWRE worden vastgesteld, dit onder voorbehoud van 

zwaarwegende argumenten van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 

 

 

Bijlagen 

 

1. Jaarrekening 2018 Ergon 

2. Financiële bijlage ‘2018 in beeld’ 
3. Concept raadsbesluit 

4. Conceptbrief aan het bestuur van Ergon 

 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

Het onderwerp is niet behandeld in de oordeelsvormende raad, maar zal rechtstreeks 

in de besluitvormende raad worden behandeld.  

 

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

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

H.J. de Ruiter      M.J.A. Delhez 

secretaris                                     burgemeester 


	Samenvatting
	Beslispunten
	Inleiding
	Relevante (wettelijke) beleidskaders
	Beoogd effect
	Argumenten
	Kanttekeningen en risico’s
	Financiën
	Communicatie en samenspraak
	Uitvoering / planning
	Bijlagen
	Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
	Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

