Raadsvoorstel

Griffiersnummer:
Onderwerp:
Datum B&W-vergadering:
Datum raadsvergadering:
Datum carrousel:
Portefeuillehouder:
Ambtenaar:
e-mailadres:
Telefoonnummer:
Zaaknummer:
Documentnummer:
Bestandspath:

B53
Begroting Breed 2014 en meerjarenraming
15 oktober 2013
31 oktober 2013
nvt
Wethouder W.J.J. Spaan
G. van der Valk
G.v.d.Valk@groesbeek.nl
024 - 39 96 264
z-13-07978
J:\Groesbeek\Definitief\SM_SOZA_Management\Raadsvoorstel -GR- Begroting Breed 2014.docx

Aan de gemeenteraad,
Voorstel
1.
Een kritische zienswijze te geven op de begroting van Breed zoals verwoord in bijgevoegde zienswijze.
2.
In te stemmen met de toekenning van de rijkssubsidie die de gemeente voor de Wsw ontvangt en de subsidie voor bestuurs- en beheerskosten.
3.
In te stemmen met toekenning van de gemeentelijke bijdrage in de reorganisatie voor
2014.
4.
Niet in te stemmen met de toekenning van de aanvullende gemeentelijke subsidies zoals
opgenomen op de begroting en de meerjarenraming.
1. Inleiding
Jaarlijks stelt het AB van Breed de begroting van Breed vast. Dit gebeurt nadat de gemeenten in
de gelegenheid zijn gesteld hier een zienswijze op te geven. Begin september 2013 heeft de gemeente de begroting van Breed voor 2014 ontvangen en op 3 oktober volgde het advies van de
regionale adviesfunctie.
Behandeling van de begroting in het algemeen bestuur van Breed vindt plaats op 27 november
2013. De raadsvergadering van 31 oktober is de enige haalbare raadsvergadering die tijdig plaats
vindt om de zienswijze van de raad vast te stellen en op tijd kenbaar te maken aan het bestuur
van Breed.
Deze begroting wordt ingediend tegen de achtergrond van de reorganisatie van Breed en de aanstaande participatiewet. Breed heeft recent van de colleges in de regio de opdracht gekregen
scenario’s te ontwikkelen over de wijze waarop Breed en het werkbedrijf in elkaar kunnen worden
‘geschoven’. Deze begroting is opgesteld op basis van het verwachte effect van de reorganisatie,
de integratie van Breed in het werkbedrijf is hier nog geen onderdeel van.
2. Beoogd effect

Het algemeen bestuur van Breed stelt de begroting van Breed vast. De gemeenteraad is het bevoegde orgaan om het algemeen bestuur de zienswijze van de gemeente kenbaar te maken.
Subsidieverstrekking aan Breed is pas mogelijk nadat de begroting van Breed is vastgesteld.
Breed ontvangt deze subsidie van de gemeente om de Groesbeekse bevolking met een Wsw
indicatie werk te bieden. Het Rijk stelt jaarlijks de subsidie vast en het aantal geïndiceerden dat
de gemeente daarvoor werk kan/moet bieden binnen de Wet Sociale Werkvoorziening. De Gemeenschappelijke Regeling Breed voert deze taakstelling namens de gemeente uit.
3. Argumenten
1.1 Breed raamt een positief resultaat.
Deze begroting laat een veel positiever resultaat zien dan de begroting van 2013. Dit betekent dat
de eerder geraamde tekorten nu niet meer verwacht worden. De reden hiervoor is volledig terug
te leiden op het feit dat de bezuinigingen van het Rijk later worden doorgevoerd. Breed heeft de
verwachte bedrijfsopbrengsten naar beneden bijgeraamd ten opzichte van de begroting van 2013
(van 17,6 miljoen in 2017, naar 16,5 miljoen). Het resultaat gaat van een miniem tekort van
€ 12.000 naar een overschot van € 2.3 miljoen in 2017. Deze begroting maakt de eerder geraamde gemeentelijke bijdragen in de exploitatietekorten de komende jaren overbodig.
Hoewel dit positief stemt is een kritische houding op zijn plaats. De voornaamste reden dat het
resultaat positief is komt door de vertraagde afbouw van de Rijkssubsidie. Verder zijn de doorrekeningen van de verwachte inkomensstijging onvoldoende onderbouwt zodat kritische vragen
hierover op zijn plaats zijn.
1.2 Breed geeft inzicht in de mogelijkheden die zij ziet om de resultaten te verbeteren
Breed verwacht een verbetering van de resultaten tussen 2014 en 2017. Breed benoemt in de
begroting een aantal manieren om tot dit resultaat te komen.
Ten eerste: kosten verlagen.
Breed verlaagt haar kosten door (grotendeels) te stoppen met het zelf uitvoeren van werk.
Kosten voor gebouwen, materiaal en aansturing van personeel worden dus veel lager.
Ten tweede: inkomsten verhogen.
Breed probeert haar inkomsten te verhogen. Door:
het aantal productieve uren per medewerker te verhogen door het terugdringen van het
ziekteverzuim.
Breed moet (met het wegvallen van de werkbedrijven) ook meer mensen die nu begeleid
of beschut werken gaan detacheren. Breed verwacht, ook met het toegenomen aantal gedetacheerden, een gemiddeld tarief van € 8,10 per uur te kunnen ontvangen. Dit betekent
in de praktijk dat ze aan deze mensen meer denken te kunnen gaan verdienen.
Ten slotte wil Breed de leegloop terugdringen.
Breed verwacht met dit alles haar inkomsten tussen 2014 en 2017 op te kunnen voeren van
€ 12.8 miljoen in 2013 tot € 16,5 miljoen in 2017. Met name de mogelijkheden om de inkomsten te
verbeteren zijn in deze begroting beter benoemd dan in de vorige begroting. De gesuggereerde
mogelijkheden roepen wel vragen op over de haalbaarheid, dit komt in de kanttekeningen aan de
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orde. Omdat Breed deze vragen onvoldoende beantwoord kunnen we niet anders dan kritisch zijn
op deze begroting.
Breed mikt met haar maatregelen op een toegevoegde waarde per SW medewerker die nog
steeds onder het landelijk gemiddelde ligt. Dit maakt het, in dat opzicht een realistisch doel. De
toegevoegde waarde waar Breed naar streeft in 2017 is € 8.500 per SE, het landelijk gemiddelde
ligt rond de € 10.000. Ook hier komen we in de kanttekeningen nog op terug.
2.1 De rijkssubsidie 2014 voor de Wsw kan één op één aan Breed worden doorbetaald.
Hoewel we de beschikking met de exacte hoogte van de taakstelling en de subsidie nog niet van
het Rijk hebben ontvangen kan u al wel besluiten deze aan Breed beschikbaar te stellen. In principe zal de taakstelling voor Groesbeek uitkomen op 144,58 en de subsidie op € 3.759.589. Zodra we beschikking van het Rijk hebben ontvangen kunnen we overgaan tot de betaalbaarstelling.
Naast de rijkssubsidie ontvangt Breed van de gemeente jaarlijks een beperkte bijdrage voor bestuurs- en beheerskosten.
3.1 De middelen voor de reorganisatie zijn al op de gemeentebegroting opgenomen en kunnen
dus worden toegekend.
De bijdrage voor de kosten van de reorganisatie zijn eerder vastgesteld. Er zijn aanwijzingen dat
de reorganisatie goedkoper uit zou kunnen pakken dan geraamd. In dat geval kunnen de gemeenten een deel van de toegekende middelen terugvragen.
4.1 Aangezien er geen sprake blijkt te zijn van een exploitatietekort is een gemeentelijke bijdrage
hierin niet nodig.
In tegenstelling tot de begroting 2013 blijkt Breed de komende jaren geen exploitatietekort te
hebben, behalve in 2014. In 2014 gaat het echter om € 12.000. Dit tekort kan Breed uit de reserve
dekken. Dit betekent dat de in de begroting opgenomen bedragen, bedoelt om de tekorten bij
Breed vanaf 2015 tot en met 2017 te dekken, kunnen worden afgeraamd.
4.2 Het gewenste weerstandsvermogen moeten Breed en de gemeenten nog vaststellen.
De meerjarenraming laat vanaf 2015 een overschot zien. Dit zou betekenen dat Breed vanaf 2015
weer reserves kan opbouwen. Welke reserves wenselijk zijn, zowel voor het weerstandsvermogen als met eventuele bestemmingen moet worden beoordeeld. Wanneer de reserves groter
worden dan wenselijk kan de gemeente deze middelen terugvragen aan Breed.
4. Kanttekening
1. Breed wijst op mogelijkheden om het resultaat te verbeteren maar noemt geen oplossingen.
Zoals in argument 1.2 genoemd ziet Breed mogelijkheden de inkomsten verhogen
De volgende drie variabelen bepalen wanneer (bijna) alle medewerkers gedetacheerd worden in
feite de inkomsten die Breed kan genereren:
Het aantal productieve uren per fulltime medewerker (dus terugdringen ziekteverzuim)
De leegloop
Toegevoegde waarde per medewerker
Breed wil op alle drie deze punten resultaten boeken. Zoals gezegd is de toegevoegde waarde
waar Breed naar streeft in 2017 € 8.500 per SE per jaar, het landelijk gemiddelde ligt rond de €
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10.000. Kanttekening bij dit getal is dat er grote verschillen per regio en per type SW bedrijf zijn.
Zo is de toegevoegde waarde hoger bij kleine SW bedrijven en in regio’s met een krappe arbeidsmarkt. Vragen rond het realisme van dit streven komen vooral voort uit het feit dat niet goed
zichtbaar welke stappen Breed nu precies zet om dit resultaat te bereiken. Hieronder drie specifieke vragen.
Ziekteverzuim
Breed laat niet zien hoe zij het ziekteverzuim gaan verlagen. In het verleden gestarte acties hebben nog niet tot resultaat geleid. Er is nog altijd geen kentering in het ziekteverzuim waarneembaar. In dit voorstel ontbreekt informatie over de wijze waarop Breed deze kentering wilt bereiken.
De leegloop
Breed wil de leegloop terugdringen. Hoewel een aantrekkende economie hierbij zal helpen is er
ook een factor die de leegloop zal bevorderen. Breed wil meer mensen gaan detacheren, hieronder zijn veel van de kandidaten die een lager dan gemiddelde productiecapaciteit hebben. Het zal
dus moeilijker zijn deze mensen te plaatsen, met name wanneer de tarieven die Breed hiervoor
vraagt hoog zijn, dit bevordert het risico op leegloop. Breed zou duidelijker moeten maken wat zij
doen om leegloop te voorkomen.
Toegevoegde waarde per medewerker
Breed geeft zelf aan dat zij het uurtarief voor detachering niet verhogen. Dit is echter maar ten
dele waar. Breed verwacht ook met het toegenomen aantal gedetacheerden een gemiddeld tarief
van € 8,10 per uur te kunnen ontvangen (wat overeenkomt met een toegevoegde waarde van €
8.500,- per SE per jaar). Breed wilt meer mensen detacheren, ook mensen die moeilijker te detacheren zijn. Breed zal er dan wel voor moeten zorgen dat mensen dit uurtarief waard zijn. Dit
vraagt om een fors hogere arbeidsproductiviteit. De gemeente heeft bij de gesprekken met Breed
over het groenbestek al ervaren dat Breed sterk vasthoudt aan tarieven voor medewerkers boven
de € 8,-. De productiecapaciteit van de betreffende medewerkers rechtvaardigt dit tarief (nog)
niet. Het is de verantwoordelijkheid van Breed om ervoor te zorgen dat haar medewerkers het
gevraagde tarief waard zijn. Hoe Breed deze verantwoordelijkheid wil invullen is niet duidelijk. Op
dit moment ontstaat het beeld dat Breed deze verantwoordelijkheid voor een te groot deel bij haar
afnemers wilt neerleggen.
2. Breed rekent tot en met 2017 met een gelijkblijvend aantal SE terwijl dit gaat afnemen.
Vanaf 2015 gaat het aantal SE bij Breed, als de participatiewet van kracht wordt, jaarlijks met +/5% dalen. Dat betekent dat het aantal SE in 2017 op +/- 1750 zou kunnen liggen. Dit betekent dat
het resultaat van Breed waarschijnlijk (als al het andere gelijk blijft) minder goed zal zijn, omdat
het effect hiervan groter is op de inkomsten dan op de uitgaven. Omdat Breed de in de toekomst
(gedeeltelijk) onderdeel van het werkbedrijf moet worden moet de begroting vanaf 2016-2017
sowieso in dat licht aangepast worden. Daarom vinden wij dit in deze nog acceptabel. Als Breed
echter inschat dat de huidige begroting hierdoor een te grote afwijking vertoont met de reële te
verwachten situatie is het van belang dit nu al kenbaar te maken.
3. De begroting gaat uit van 0% stijging van de CAO lonen tot 2018.
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Dit behelst een risico. Er zijn een aantal redenen om hiervan uit te kunnen gaan. De lonen van de
Wsw liggen relatief hoog. In deze tijden van bezuinigingen is het dus niet onredelijk dat daarom
de nullijn kan worden gerealiseerd. Ook wordt een eventuele cao stijging in veel gevallen (gedeeltelijk) gecompenseerd door de rijkssubsidie. Daarmee heeft een stijging dan een beperkt effect
op de begroting.
4. Breed vraagt de gemeenten meer diensten af te gaan nemen
Breed heeft de gemeenten meerdere malen aangespoord meer dienstverlening in te kopen. Dit is
een effectieve manier om de inkomsten van Breed toe te laten nemen. Gemeenten kunnen hier
meer oog voor hebben. Ze lopen hierbij echter regelmatig tegen een tweetal problemen aan. Het
is eerste probleem is dat Breed niet altijd kan leveren. Meer inkopen kan alleen als Breed medewerkers en dienstverlening aanbiedt die de gemeenten nodig hebben: Breed slaagt er op dit
moment te weinig in gemeenten op dit niveau te bedienen. Net als bij andere klanten moet Breed
haar specifieke diensten wel proberen te verkopen.
Het tweede probleem betreft de tarieven. Breed wil hogere tarieven voor haar diensten vragen. Dit
betekent dat gemeenten bij het inbesteden bij Breed ook met deze hogere tarieven te maken krijgen. Dan blijkt vaak dat inkoop bij Breed duurder uitpakt dan wanneer een marktpartij ingeschakeld wordt. Dit is geen houdbare situatie. Gemeenten betalen dan via een omweg toch de tekorten op de begroting van Breed.
Ten slotte staan de budgetten van de gemeenten onder druk en zijn zij eindig. In potentie valt er
veel meer uit de markt te halen dan bij gemeenten. We zouden dan ook graag gerichte acties en
een duidelijke strategie zien om juist meer opdrachten uit de markt te halen. Ook hierbij speelt de
hoogte van de tarieven in relatie tot de arbeidsproductiviteit van de medewerkers.
5. Financiële onderbouwing
Voor de financiële onderbouwing kan worden volstaan met een overzicht van de gemeentelijke
bijdragen aan Breed van de gemeente van 2014 tot en met 2017.

Doorbetaling rijkssubsidie
Bestuurs en beheerskosten
Bijdrage reorganisatie
Bijdrage exploitatietekort volgens begroting 2013
Bijdrage exploitatietekort volgens begroting 2014

2014

2015

2016

2017

€ 3.759.589
€
3.504
€ 180.800

NTB
€ 3.504
€ 117.913

NTB
€ 3.504
€ 117.913

NTB
€ 3.504
€ 94.331

€

9.683

€ 50.000

€ 62.000

€ 81.473

€

0

€

€

€

0

0

0

6. Communicatie
Nadat u de zienswijze heeft vastgesteld wordt deze aangeboden aan het dagelijks bestuur van
Breed.
7. Aanpak/uitvoering
-
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Burgemeester en wethouders van Groesbeek
De secretaris,

De burgemeester,

J.W. Looijen

H.W.C.G. Keereweer

Bijlagen digitaal ter inzage
Concept zienswijze
Begroting 2014 Breed en meerjarenbegroting
Advies regionale adviesfunctie
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Groesbeek;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2013
overwegende dat:
de begroting van Breed op de meerjarenraming een positief resultaat laat zien;
de reorganisatie nog steeds bezig is en gefinancierd moet worden;
er geen exploitatietekorten zijn voorzien en er dus geenaanvullende subsidie nodig is.
besluit :
1.
2.
3.
4.

Een kritische zienswijze te geven op de begroting van Breed zoals verwoord is in bijgevoegde zienswijze;
In te stemmen met de toekenning van de Rijkssubsidie die de gemeente voor de Wsw
ontvangt;
in te stemmen met toekenning van de gemeentelijke bijdrage in de reorganisatie voor
2014;
Niet in te stemmen met de toekenning van de aanvullende gemeentelijke subsidies zoals
opgenomen op de begroting en de meerjarenraming.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Groesbeek
op 31 oktober 2013.

De raadsgriffier,

De voorzitter,

J.A.M. van Workum

H.W.C.G. Keereweer
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