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Onderwerp
Kadernota 2021 GRWRE/ Ergon

Voorstel
Kennis te nemen van de Kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE/ Ergon).

Inleiding
Het Algemeen bestuur van de GRWRE heeft op 12 december 2019 bijgaande kadernota
vastgesteld. Vervolgens is de kadernota in het Dagelijks bestuur van de GRWRE van 22
januari 2020 vastgesteld.

Conform artikel 27 van de inmiddels gewijzigde GRWRE en de financiële informatieplicht
zendt het Dagelijks bestuur voor 15 april2O2O de kadernota ter informatie aan de raden
van de gemeenschappelijke regeling.

Beoogd resultaat
Conform de gemeenschappelijke regeling uw raad informeren over de algemene
financiële (voorlopige jaarrekening) en de beleidsmatige kaders voor 2o2L.

Argumenten

1. De GRWRE

geeft uitvoering aan de (wettelijke) gemeentelijke taken in het kader van
de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet.
2. De huidige samenwerking in de uitvoering van de wsw wordt voortgezet.
3. De GRWRE is de uitvoeringsorganisatie voor de uitvoering van
Loonkostensubsidiebanen (LKS Banen) en Beschut Werk (BW) voor mensen met en
a rbeidsbeperking.
4. De arbeidsre-integratie wordt doorontwikkeld tot een gezamenlijke aanpak voor de
aangesloten gemeenten.
5. Uw raad heeft aangegeven de behoefte te voelen steviger te kunnen sturen op GR-en
6. Door de Kadernota aan te bieden via een raadsvoorstel en niet "slechts" via de lijst
van "Ingekomen Stukken" kan de raad hier directer kennis van nemen en beter
sturen op de GR-en.
7. Op basis van de verkregen informatie kan bijvoorbeeld de vertegenwoordiger in het
Algemeen Bestuur de opdracht meekrijgen (via bijvoorbeeld motie of toezegging) de
mening van de raad ten aanzien van een zeker onderwerp in te brengen in dat
Algemeen Bestuur.
B. Er is geen bezwaar tegen de in deze Kadernota genoemde financiële en beleidsmatige
uitgangspunten,

Kanttekeningen
Begroten met beperkte budgetten
De participatiebudgetten van de aangesloten gemeenten zijn beperkt. Op de Wsw
subsidie is afgelopen jaren tot € 3.000 per SE bezuinigd en de beschikbare budgetten
vanuit het rijk voor de nieuwe doelgroep zijn onvoldoende. Gemeenten ontvangen te
weinig subsidie voor de aantallen die we als ambitie hebben om te plaatsen met een
loonkostensubsidie, Voor 2O2O heeft de GRWRE een begroot verlies gerapporteerd van €
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670.000. Dit vraagt om scherpe keuzes. Het bestuur heeft een financiële werkgroep
opgericht met als doel een sluitende meerjarenbegroting voor 2O2L.
Voor 2O2I 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 2O2t € 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,
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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 2O2I naar verwachting
een eigen bijdrage van gemiddeld € 3.000 per Wsw/se.
Voor 2O21is € 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
Kosten en dekking
Het budget voor de Wsw dat van het Ministerie wordt ontvangen wordt doorgesluisd. De
kosten uitvoering Pwet zijn opgenomen in het Participatiebudget dat in de begroting via
de turaps wordt gemonitord.
De gemeentelijke bijdrage van € 33.000 dient aanvullend in de begroting 2021 te worden
op9enomen.

Duurzaamheid
N.v.t.

Burgerparticipatie
N.v.t.

Inclusieve samenleving
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.
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Kernboodschap
Ter informatie aanbieden van de Kadernota GRWRE 2O2L aan de raad

Vervolgprocedure en planning
N,v.t.

Bijlagen ter informatie
De kadernota 2021- "De beste weg naar werk"

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de burgemeesteq

Brenninkmeijer

d
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