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VERGADERING VAN HET Dagelijks bestuurVAN DE GRWRE VAN 29 augustus 2018

Agendapunt 1:
Betreft:
Opdrachtverlening aan extern onderzoeksbureau inzake evaluatie huidig roservebeleid

Probleemstelling:
ln de Algemeen Bestuur vergadering van 12 april 2018 is besloten tot een evaluatie van het tot
nu toe gevoerde beleid ten aanzien van de vorming van een Algemene Reserve binnen de
GRWRE. Dit tegen de achtergrond van het bestemmen van het jaarresultaat uit de jaarrekening
2017.
Een ruim aantaljaren geleden is aan de hand van een advies, opgesteld door EY, een beleid
vastgesteld waarbij het doel was om op basis van een risicoanalyse tot de vorming van een
Algemene Reserve te komen van minimaal€ 10 miljoen om de bedrijfsrisico's op te vangen.
h 2417 is dit beleid aan de hand van een in de jaarrekening 2016 opgenomen risicoanalyse her
beoordeeld, waarbij in opdracht van uw bestuur door EY de risicoanalyse inhoudelijk is
beoordeeld ( Rapport van feitelíjke bevindingen d,d. 4 april 2017 kenmerk KSïT-AKYGTW/kvs,)
Vervolgens heeft EY in haar rapportage aan het algemeen bestuur ( Uitkomsten controle en
overige informatie 2016 d.d. 31 maart 2017 kenmerk MJOS-ALXLOQ/kvs ) een paragraaf gewijd
aan het onderwerp "weerstandsvermogen en risico's " waarbij EY als bevinding (pag. 10)stelt :
"Wij achten hierbij de gehanteerde werkwijze uit het verleden een prudente werkwijze".
Naast deze beoordeling is door het algemeen bestuur voorgesteld de hoogte van de benodigde
algemene reserve te her-evalueren. Dit tegen de achtergrond dat er verschil van inzicht tussen
de in de GRWRE deelnemende gemeenten bestaat m,b.t. de noodzaak en/of de hoogte van de
algemene reservê. Dit omdat de deelnemende gemeenten op grond van de
Gemeenschappelijke Regeling altijd verantwoordelijk blijven voor de eventuele risico's en de
daaruit voortvloeiende financiële tekorten.

Voorgestelde oplossi ng:
ln de vergadering van 13 juni 2018 heeft het algemeen bestuur besloten om een extern
adviesbureau opdracht te geven voor evaluatie van het huidige reservebeleíd en de
opdrachtverstrekking te mandaterên aan het Dagelijks Bestuur na een daartoe ontvangen
voorstel van de directie.
Hierbijzijn de volgende kaders meegegeven;
Het inmiddels in de jaarrekeningen ( 2016 en2017) gehanteerde risicoanalyse modelals
uitgangspunt nemen.
Daaraan toe te voegen de bedrijfsrisico's als gevolg van de laatste bestuurlijke besluiten
m.b.t. de toevoeging van het Participatiebedrijf aan de GRWRE
De functionaliteit van de Algemene Reserve als onderdeel van de bedrijfsfinanciering in
de evaluatie te betrekken.
De verhouding tussen doelreserveringen, opname van voorzienbare kosten in de
jaarbegroting en de benutting van de algemene reserve te analyseren.
Een benchmark te doen naar de in de branche van gemêenschappelijke regelingen op
gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie gangbare financieringsverhoudingen.
De bijzonder positie van de gemeente Geldrop-Mierlo in de evaluatie van het
reservebeleid te betrekken.
Aan de hand van deze kaderstelling te komen tot een samenhangend advies m.b.t. het maken
van jaarbegrotingen, instellen van doelreserveringen en de hoogte van de Algemene Reserve.
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Dit advies aan te bieden voor bespreking c.q. besluitvorming in de Algemeen
Bestuursvergadering van de GRWRE in oktober c.q. in december 2018, zodat er een vastgesteld
beleid is bijhetvaststellen van de jaarrekening 2018 in de vergadering van april201g
De directie heeft hiertoe twee externe adviesbureaus gevraagd een offerte uit te brengen met
een plan van aanpak . Deze offertes zijn voorgelegd aan en beoordeeld door het dagelijks
bestuur. Het dagelijks bestuur heeft besloten het extern adviesbureau BDO de opdracht te
verstrekken.

Voorstel:
1

)
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Het extern adviesbureau BDO op basis van de offerte d.d. 27-8-2018 (12.07.2018-2 offerte
evaluatie reservebeleid BDO) de definitieve opdracht te verstrekken tot uitvoeren van het
onderzoek.
De algemeen directeur opdracht te geven te rapporteren over de voortgang aan het
Dagelijks Bestuur.

drs. A.J
Mierlo
Algemeen Directeur
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