Aanvullende technische vragen van SENIOREN VELDHOVEN inzake
Gemeentelijke bijdrage Ergon d.d. 29 juni 2021
n.a.v. Besluitvormende raadsvergadering d.d. 1 juni 2021 inzake agendapunt 12.03
Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2022 van vijf gemeenschappelijke
regelingen
AANVULLENDE VRAGEN:
1. Stijgt de bijdrage van de gemeente aan de Ergon eenmalig of jaarlijks met
200K?
2. Indien eenmalig: hoe wordt de stijging van de bijdrage aan de Ergon van alle
gemeenten gezamenlijk verklaard?
BEANTWOORDING AANVULLENDE VRAGEN:
Vraag 1, stijging bijdrage
In de begroting 2021 (programma 6, bladzijde 56) is de bijdrage aan Ergon
structureel met € 200.000 per jaar verhoogd. Deze structurele verhoging is één keer
toegepast.
Er is geen sprake van een jaarlijkse stijging of cumulatie. Het is dus niet zo dat de
bijdrage aan Ergon in 2021 is verhoogd met € 200.000, in 2022 met € 400.000, in
2023 met € 600.000, etc.

Vraag 2 verklaring stijging bijdrage gemeenten
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we naar de begroting 2022 van Ergon,
bladzijde 13, 2e tabel.
Hierin is aangegeven dat de WSW subsidie jaarlijks daalt. Vanaf 2015 is er geen
toestroom meer in de WSW populatie. Dit is door het Rijk besloten. En met natuurlijk
verloop betekent dit effectief dat de WSW populatie jaarlijks kleiner wordt. Dit
betekent ook dat gemeenten minder ‘WSW middelen’ van het Rijk ontvangen. Deze
WSW middelen worden 1 op 1 aan Ergon overgemaakt. Daarom laat deze regel in de
tabel een dalende lijn zien. Deze daling kan Ergon niet helemaal compenseren met de
vergoedingen voor Loonkostensuppleties en Begeleidingsvergoeding. Daarom is
aanvullende bijdragen van de gemeenten nodig. Het totaal blijft met € 58,1 mln in
2022 naar € 58,9 mln in 2026 overigens wel stabiel.

Vragen d.d. 13 juni 2021 en beantwoording d.d. 16 juni 2021
VRAAG:
Graag horen wij van u wanneer de gemeenteraad van Veldhoven toestemming heeft
gegeven voor een jaarlijkse verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de Ergon
bedrijven zoals vermeld in de Begroting GWRE 2022-2026, bijlage1 onder het kopje:
BEDRIJFSRESULTAAT VOOR SUBSIDIE?
Volgens de mail van mevr. van Dongen d.d. 11 juni 2021, waarin staat:
De positie van Ergon is echter niet in het gevaar, sterker nog, door deze afspraken
hebben ze juist een meerjarig sluitende begroting en géén zicht op verliezen. Die
afspraken vragen iets van Ergon (de bezuinigingsopdracht van 1 miljoen) en van ons
als gemeenten (een opgehoogde bijdrage), maar de strategische koers maakt dat we
daarmee ook het gat gedicht hebben en positief verder kunnen.
Als je kijkt naar de cijfers van de GRWRE (Ergon) dan stijgt de bijdrage van de
deelnemende gemeentes van Euro 802.000,00 in 2021 naar 2.788.000,00 in 2026.
VRAAG:

Heeft de gemeenteraad van Veldhoven een verhoging van de gemeentelijke bijdrage
aan de GRWE goedgekeurd voor de jaren na 2022 naar rato van de gestegen bijdrage
in het genoemde overzicht?

ANTWOORDEN:
Hieronder het antwoord op beide vragen. De inhoud en strekking van de 2 vragen is
namelijk vergelijkbaar.
Door de teruglopende rijksbijdragen en lagere instroom van nieuwe werknemers
werden in 2020 bij Ergon structurele tekorten verwacht. Hiermee is Ergon aan de slag
gegaan en dit heeft geleid tot een nieuwe strategische koers met meerjarenbegroting.
Deze strategische koers is door het Algemeen Bestuur van Ergon in december 2020
vastgesteld. Het structurele tekort is opgelost door een bezuiniging van € 1 mln
binnen Ergon en meerjarig aanvullende bijdragen van de gemeenten.
De vertaling van de strategische koers naar de meerjarige bijdragen voor Veldhoven,
heeft Veldhoven afgezet tegen de beschikbare budgetten. Hieruit kwam naar voren
dat Veldhoven structureel € 200.000 meer gaat betalen aan Ergon. Dit is meerjarig
verwerkt in de begroting 2021.
Strikt genomen keurt de gemeenteraad van Veldhoven geen gemeentelijke bijdragen
goed of af die zijn opgenomen in de begroting van een gemeenschappelijke regeling.
Wel geeft de raad een zienswijze op de begroting van de gemeenschappelijke
regelingen. De raad heeft enkel het budgetrecht over hetgeen is opgenomen in de
begroting van de gemeente.

