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Kernboodschap voorstel:
De gemeente Waalre neemt samen met vier regiogemeenten nemen deel in de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE). De
gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) en de Participatiewet (PW - loonkostensubsidies en Beschut werken). De
uitvoeringsorganisatie hiervan is Ergon en het Participatiebedrijf. Leden van de colleges
van B&W van de deelnemende gemeenten hebben zitting in het bestuur van de GRWRE
Het bestuur van de GRWRE moet op grond van artikel 27 van de gemeenschappelijke
regeling de jaarrekening aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ter
informatie aanbieden.

Voorstel aan de gemeenteraad
Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke
Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE).

A-stuk
(bespreekstuk)
B-stuk
(hamerstuk)

In overleg met de portefeuillehouder/het college is vastgesteld dat de volgende punten
nog beantwoording behoeven:
Fractie PvdA:
1. Hoe kan het dat er geld over is? Wat is er niet uitgevoerd? Moeten we dan niet
naar een lager tarief?

Het college heeft toegezegd:
1. Bovenstaande vragen te beantwoorden.

Beantwoording college vragen:
De vraag is onduidelijk. Welk geld wordt bedoeld? Resultaat 2019 was nihil.
Los hiervan kan op geen enkele wijze worden gesuggereerd dat er iets schortte m.b.t. de
dienstverlening.
Een lager tarief is niet aan de orde. De Wsw wordt gefinancierd door de gemeenten met
een lumpsum die de gemeente geoormerkt van het Rijk ontvangt.
Begroting 2019
De begroting 2019 van Ergon ging uit van een resultaat van nihil en dit is behaald. Dus
er is geen geld over. Door krimpende subsidies en hogere productiedruk heeft de
exploitatie van Ergon dit jaar onder druk gestaan. De netto opbrengst is € 0,6 miljoen

lager te opzichte van de begroting. De salariskosten zijn € 1,1 miljoen lager dan begroot.
Hiertegenover staat dan tevens een lagere loonkostensubsidie van € 0,9 miljoen. De
bedrijfskosten (incl. afschrijvingskosten) zijn € 0,4 hoger dan begroot. De overige
opbrengsten en onttrekkingen uit de reserves zij in totaal € 0,7 miljoen lager dan
begroot. De WSW subsidie is € 1,6 miljoen hoger dan begroot.
Het participatiebedrijf is onderdeel van de exploitatie van Ergon, maar wordt op basis van
kosten realisatie (open boek systeem) doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Dit
wordt betaald door de gemeente uit het Pwet- reïntegratiebudget (zie gemeente
begroting) Dit budget staat onderdruk en er blijft ook hier geen geld over)
Er blijft geen geld over. Zoals blijkt uit de begroting 2021. Voor 2021 wordt een
begroot exploitatieverliesverlies verwacht van € 1,8 miljoen. Geadviseerd door de
accountant is om dit tekort 2021 niet ten laste te brengen van het eigen vermogen omdat
dit feitelijk al te laag is. Op basis van efficiency-maatregelen wordt in 2021 € 1 miljoen
aan besparingen gerealiseerd door het terugbrengen van formatie, bedrijfskosten en HRM
maatregelen. De overige € 800.000,00 moet door de vijf deelnemende gemeenten
worden opgebracht. Gemeentelijke bijdrage In het verleden is afgesproken dat de
gemeentelijke bijdrage € 900,00 per Wsw/se bedraagt. Door voldoende opdrachten
vanuit de gemeenten wordt deze gemeentelijke bijdrage verrekend in een korting van
datzelfde bedrag. In de praktijk is er vanaf begin deze eeuw geen sprake geweest van de
noodzaak van een gemeentelijke bijdrage. Dat is uitzonderlijk. Gemiddeld betalen de
Nederlandse gemeenten in 2021 naar verwachting een eigen bijdrage van gemiddeld €
3.000 per Wsw/se. Voor 2021 is € 802.000 aan gemeentelijke bijdrage nodig. De
verdeling van deze gemeentelijke bijdrage onder gemeenten vindt plaats conform artikel
32 uit de GRWRE: voor de helft naar ratio van het aantal inwoners en voor de helft naar
rato van het aantal geplaatste werknemers te verdelen over de deelnemende gemeenten.
Dit betekent voor Waalre een eigen bijdrage van € 33.000,00.
Laatste nieuws
Door de corona crises wordt voor 2020 een omzet terugval verwacht van € 4.1 miljoen
plus extra kosten van € 1.3 miljoen. Totaal € 5.4 miljoen. Deze verwachting zal leiden tot
een negatief resultaat dat door de deelnemende gemeenten gedragen zal moeten
worden, waaronder Waalre. Betekent ook voor Waalre waarschijnlijk extra bijdrage.
Inmiddels is bekend dat het Rijk met een compensatie. Op 28 mei publiceerde het
ministerie van Binnenlandse Zeken de brief waarin het aankondigde dat er 90 miljoen
euro beschikbaar is voor de compensatie van misgelopen omzet van sociale
werkbedrijven voor de maanden maart, april en mei.
E.e.a. wordt in de bestuursvergadering (AB GRWRE 26 juni 2020) besproken. Daarna
zal op basis hiervan besluitvorming binnen de gemeenten volgen.
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