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Adviesnota raad 

Indienen zienswijze initiële begroting 2020 GRWRE  
 

Samenvatting 

 
Gemeente Veldhoven neemt samen met de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard, 
Heeze-Leende en Waalre deel in de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE). Jaarlijks wordt een begroting 
opgesteld. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben voorafgaand 
aan de vaststelling hiervan de mogelijkheid hun zienswijze te geven. 
 
Daarnaast is het nodig om middelen beschikbaar te stellen aan de gemeenschappelijke 
regeling om uitvoering te kunnen geven aan (onderdelen van) de Participatiewet.  
 
 
Beslispunten 

 
1. Als zienswijze ten aanzien van de initiële begroting GRWRE 2020-2023 kenbaar te 

maken dat de gemeenteraad van Veldhoven zorgen heeft over de financiële 
toekomst van de GRWRE en aandringt op het spoedig maken van heldere 
onderlinge afspraken tussen de GRWRE en alle deelnemende gemeenten over het 
aantal en de wijze van toeleiding van de doelgroep en de daarmee samenhangende 
financiën, met in achtneming van de reële beschikbare budgetten van gemeenten; 

2. De middelen uit het participatiebudget 2020-2023 bestemd voor uitvoering 
loonkostensubsidie en beschut werk beschikbaar te stellen aan het bestuur van de 
GRWRE. 

 
 
Inleiding 

 
Gemeente Veldhoven neemt samen met vier regiogemeenten deel in de 
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven (GRWRE). In artikel 
27 van de GRWRE is opgenomen dat het bestuur jaarlijks de begroting naar de 
gemeentenraden stuurt. Via dit raadsvoorstel wordt uw gemeenteraad gevraagd uw 
zienswijze te geven op de initiële begroting 2020-2023.  
 
Dit raadsvoorstel stelt daarnaast voor om de middelen die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de loonkostensubsidies en beschut werk beschikbaar te stellen aan de 
GRWRE, zodat zij deze taken voor de gemeente Veldhoven kunnen uitvoeren.  
 
 
Relevante (wettelijke) beleidskaders 

 

• Wet gemeenschappelijke regeling 
• Wet sociale werkvoorziening 
• Participatiewet  
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Beoogd effect 

 

Werkgelegenheid en werkgeverschap bieden voor mensen met een arbeidsbeperking.  
 

Argumenten 

 

1.1  De GRWRE voert gemeentelijke taken en ambities t.a.v. re-integratie uit 

 
Via Ergon/Participatiebedrijf wordt de inwoner op een passende wijze ondersteund 
naar betaald werk. Dit kan zowel vanuit het kader van de Wsw als de Participatiewet. 
Hiervoor zijn ontwikkelthema’s opgesteld die beschreven zijn in de kadernota GRWRE 
2020, die u voor de zomer ter kennisname heeft ontvangen. 
   
Binnen de exploitatie van de GRWRE is niet voldoende financiële ruimte voor de 
uitwerking en implementatie van deze ontwikkelthema’s. Door het bestuur is besloten 
om eenmalig de noodzakelijke incidentele kosten voor deze ontwikkelthema’s vanuit 
bestemmingsreserves te dekken. 
 
Om meerjarig voldoende financiële middelen beschikbaar te krijgen, zal een 
werkgroep worden opgericht, die als opdracht heeft om tot een financieel gezonde GR 
te komen, zodat de ontwikkelingen in de toekomst geborgd zullen zijn.  
 
2.1 Uitvoering van de WSW-oud is uitbesteed aan Ergon en de uitvoering van 

loonkostensubsidie en beschut werk is uitbesteed aan een nieuw 

participatiebedrijf 

 
Voor de uitvoering van bovenstaande taken door de GRWRE zijn middelen nodig die 
vanuit de deelnemende gemeenten overgeheveld moeten worden.  
 

Kanttekeningen en risico’s 

 
1.1 De meerjarige begroting dient sluitend te zijn 

 
De begroting GRWRE 2020 laat een tekort zien van € 670.000. Dit wordt gedekt 
vanuit de algemene reserve. Daarnaast wordt een bedrag van € 1.285.000 onttrokken 
aan de algemene reserve voor de ontwikkeling en voortzetting van re-integratie-
activiteiten en bestemmingsreserves zoals huisvesting en vitaliteit. Het onttrekken aan 
de algemene reserve is te verantwoorden omdat het noodzakelijke, incidentele kosten 
betreft. Echter in de jaren 2021–2023 worden opnieuw onttrekkingen voorzien vanuit 
de algemene reserve. Er wordt geen extra omzet verwacht, waardoor de algemene 
reserve daalt. Hierdoor komt ook het weerstandsvermogen verder onder druk te 
staan. De eerder genoemde werkgroep gaat met deze probleemstelling aan de slag. 
 
De GRWRE en de deelnemende gemeenten hechten er groot belang aan dat de 
GRWRE gezond blijft. Zo dient in de toekomst het arbeidsontwikkelbedrijf zich te 
blijven ontwikkelen en in te blijven spelen op de arbeidsmarkt om zo de inwoners te 
blijven ondersteunen in het vinden en behouden van werk. 
 
1.2 De Rijksbijdragen en de gemeentelijke middelen lopen uit de pas 

In de gemeentelijke begroting zijn voldoende dekkingsmiddelen voor de gemeentelijke 
bijdrage GRWRE 2020. Echter door de sterk stijgende begeleidingskosten en niet 
toereikende Rijksbijdragen, is de verwachting dat in 2021 Veldhoven onvoldoende 
budget heeft om alle re-integratie-activiteiten uit te voeren. 
 
Er is overleg geweest met het intergemeentelijke beleidsteam en de GRWRE over de 
hoogte van de begeleidingsvergoeding. Vooralsnog is er geen ruimte om de 
begeleidingsvergoeding omlaag te brengen. De gemiddelde uitvoeringskosten voor alle 
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doelgroepen liggen hoger dan de huidige vergoeding. Ook zijn de kosten bij de 
GRWRE voor begeleiding vergelijkbaar met andere SW-bedrijven.  
 
Als het aantal plaatsingen wordt gerealiseerd zoals beoogd, dan volgt een tekort op 
het gemeentelijk Participatiebudget vanwege de begeleidingskosten. Een oplossing 
kan gezocht worden in het afstemmen van het aantal plaatsingen met de ontvangen 
Rijksbijdragen. De meerjarenbegroting GRWRE moet daarom niet alleen sluitend zijn, 
maar ook aansluiten bij de ambities en middelen van de gemeenten. 
 
Dit probleem speelt landelijk. Er is daarom vanuit diverse gemeenten een lobby 
gestart richting de minister om de Rijksbijdragen voor deze begeleidingskosten in lijn 
te brengen met de realisatie en de kostprijs. Gemeente Eindhoven neemt namens 
onze regio deel aan deze lobby. 
 
Formeren werkgroep 

Gezien de ongewenste financiële ontwikkelingen heeft het bestuur van de GRWRE de 
opdracht gegeven een werkgroep te formeren, samengesteld uit bestuurders en 
ambtenaren van de gemeenten en GRWRE. Veldhoven neemt deel aan deze 
werkgroep. De werkgroep heeft de opdracht een meerjarenbegroting op te stellen die 
meer afgestemd is op de beschikbare middelen en op de ambities van de gemeenten. 
Bovendien moet de begroting meerjarig sluitend zijn. In oktober 2019 verwacht het 
bestuur GRWRE een voorstel van deze werkgroep. Mogelijk leidt dit tot een 
begrotingswijziging in 2020. 
 

Financiën 

 
De middelen voor de uitvoering van de WSW worden door het Rijk beschikbaar 
gesteld. Het voorlopige WSW-deel bedraagt voor 2020 € 3,9 miljoen voor Veldhoven. 
Deze geoormerkte middelen worden één-op-één overgedragen aan de GRWRE, en 
verantwoord op taakveld 6.4. Ook de bonus die gemeenten ontvangen per plaatsing 
beschut werk zal worden doorgezet. De uitvoering van de WSW bij Ergon in 2020 kan 
voortgezet worden met deze Rijksfinanciering; er zijn geen additionele middelen van 
gemeente Veldhoven nodig. 
 
Voor de kosten die voortvloeien uit de uitvoeringsorganisatie Ergon en 
Participatiebedrijf (totaal € 410.000) is dekking beschikbaar in de meerjarenbegroting 
onder programma 6 (taakveld 6.3 en 6.5).  
 
Communicatie en samenspraak 

 
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling besluit over de begroting 
voor 2020. Het is daarmee aan het algemeen bestuur om al dan niet hierover te 
communiceren. Actieve communicatie vanuit de gemeente Veldhoven is daarom niet 
aan de orde. 
 
Uitvoering / planning 

De zienswijzen worden schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling verstuurd. Het Dagelijks Bestuur zal de zienswijzen 
voorzien van hun reactie en aanbieden aan de Algemeen Besturen voor 
besluitvorming.  
 
In 2020 zullen de opgedragen taken binnen de SW en Participatiewet door de GRWRE 
voor de gemeente Veldhoven, worden uitgevoerd.  
 
Bijlagen 

 
Initiële Begroting  GRWRE 2020-2023 
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Raadsbesluit 19.086 
Brief aan bestuur GRWRE 
 
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 
 

 

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 
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