Raadsvoorstel

Agendapunt commissie: 6
steller

telefoonnummer

Coen van Hoorn
agendapunt

040-2083704
kenmerk

12raad00254

email

cho@valkenswaard.nl
datum raadsvergadering

31-05-2012

onderwerp

Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht 2011 van de GRWRE.
aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

De gemeenteraad wordt met dit voorstel in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken aan het
Dagelijks Bestuur van Ergon inzake de jaarrekening 2011. De accountant heeft de jaarstukken reeds
goedgekeurd.
De belangrijkste door Ergon behaalde resultaten over 2011 zijn:
1. De Rijkstaakstelling is ruimschoots gerealiseerd.
2. Toename van het aantal begeleid werkers en detacheringen in het kader van de Wsw;
3. Meer dan 50% van de populatie van Ergon is extern geplaatst. Dit betekent dus dat er in 2011 meer
mensen buiten de muren van Ergon werken dan in de beschutte omgeving;
4. Ondanks boventallige inkoop is de wachtlijst van Ergon toegenomen;
5. Ergon heeft in 2011 de infrastructuur ruimschoots ingezet ten behoeve van re-integratie van mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (niet behorende tot de WSW doelgroep), maar heeft dit eind
2011 afgebouwd i.v.m. de bezuinigingen op het participatiebudget;
6. Het jaar 2011 is financieel gunstig afgesloten (€ 778.000 positief), terwijl een nulresultaat was
begroot.
Het College is op grond van bovenstaande resultaten van mening dat de jaarrekening en het jaaroverzicht
over het jaar 2011 géén aanleiding geeft tot het maken van op- en/of aanmerkingen in de richting van het
bestuur van Ergon.
B.

Voorgesteld besluit
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Het Dagelijks Bestuur van Ergon middels bijgaande (concept)brief mededelen dat de ingekomen
jaarrekening 2011 niet heeft geleid tot opmerkingen.

C.

Inleiding

Conform de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE, hierna te
noemen Ergon) wordt de jaarrekening van Ergon aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden.
De raden zijn dan in de gelegenheid hun gevoelens ter zake te doen blijken. Nu wordt de Jaarrekening 2011
en het jaaroverzicht aan u voorgelegd. De accountant heeft deze jaarstukken reeds goedgekeurd. Het
Algemeen bestuur van Ergon dient de jaarrekening vast te stellen vóór 1 juli 2011. Ergon heeft de gemeenten
verzocht om vóór 6 juni 2012 de eventuele zienswijze van de raad mede te delen, zodat het Algemeen
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Bestuur van Ergon de jaarrekening 2011 in de bestuursvergadering van 20 juni 2012 kan vaststellen. Dit
voorstel zal 7 juni 2012 door uw raad behandeld worden. Wij gaan ervan uit dat dit niet tot problemen zal
leiden, indien de eventuele zienswijze van uw raad nadien met spoed naar Ergon toegezonden te worden.
D.

Wat willen we bereiken?

De gemeenten beoordelen aan de hand van de jaarrekening 2011 de wijze waarop Ergon de sociale
werkvoorziening heeft uitgevoerd op de in het Ondernemingsplan 2011-2014 opgenomen sociale en
financiële taakstellingen.
De taakstellingen van Ergon in 2011
Voor 2011 golden de volgende (belangrijkste) kwantitatieve taakstellingen:
1. Het realiseren van de jaarlijkse Wsw plaatsingstaakstelling vanuit het rijk en boventallige plaatsingen.
Voor 2011 was deze taakstelling 1.950 SE;
2. Extra aandacht voor Begeleid Werken met als taakstelling tenminste 25% van de nieuwe instroom;
3. Plaatsen van personen zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt, met als uitgangspunt dat in
de planperiode tenminste 50% van de SW populatie onder extern ondernemerschap is geplaatst. Voor
2011 gold per saldo 3% verticale doorstroom (van binnen naar buiten);
4. Daling van de wachtlijst, mede door boventallige plaatsingen;
5. Het uitnutten van de bestaande infrastructuur ten behoeve van mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt, niet behorende tot de WSW doelgroep, zonder dat de WSW exploitatie wordt belast.
6. Het realiseren van tenminste een nulresultaat;
Om een adequate reactie te kunnen geven aan het Dagelijks Bestuur van Ergon zijn hieronder de
belangrijkste behaalde resultaten over 2011 samengevat.
1.1 De Rijkstaakstelling is ruimschoots gerealiseerd.
Het Rijk stelt per gemeente jaarlijks een taakstelling vast. Deze taakstelling wordt uitgedrukt in de Wsweenheid SE. De rijkstaakstelling bedroeg 146,5 SE voor Valkenswaard in 2011. Daarnaast heeft de gemeente
Valkenswaard vanuit het participatiebudget middelen beschikbaar gesteld om 3,4 SE extra in te kopen. In
2011 is de Rijkstaakstelling ruimschoots gerealiseerd (149,9 SE). Voor wat betreft Valkenswaard waren er in
2011 via de Wsw 166 personen werkzaam (149,9 SE). Hiervan zijn 143 personen werkzaam in een
dienstverband bij Ergon, 14 personen zijn werkzaam via begeleid werken en 9 personen werken elders (bij
een ander Sw-bedrijf).
Tabel 1: Rijkstaakstelling en realisatie in 2011 (in SE)

Valkenswaard

Ergon

Rijkstaakstelling (SE) *

146,5

1889,1

Gerealiseerd incl. elders (SE) *

149,9

1975,9

Aantal personen per 31-12-2011

166

2220

* Het verschil in realisatie en rijkstaakstaakstelling wordt veroorzaakt door de extra inkoop van WSW plaatsen.

Conclusie: de rijkstaakstelling is voor zowel Ergon als de gemeente Valkenswaard ruimschoots gerealiseerd.
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1.2 Het aantal plaatsingen op een begeleid werkenplek van de nieuwe instroom is boven verwachting
gerealiseerd.
Als taakstelling is opgenomen om 25% van de nieuwe instroom in 2011 te plaatsen op een begeleid
werkenplek. In 2011 zijn 74 personen geplaatst in het kader van Begeleid Werken. Dat is 37% van de
instroom.
Conclusie: de taakstelling voor wat betreft begeleid werken van de nieuwe instroom is boven verwachting
gerealiseerd in 2011.
1.3 De taakstelling voor wat betreft de beweging van binnen naar buiten is gerealiseerd.
Een van de taakstellingen is het plaatsen van personeel zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt,
met als uitgangspunt dat in 2011 totaal 50% van de populatie extern is geplaatst. Daarnaast is voor 2011 als
verticale doorstroom van beneden naar boven opgenomen 3% (60 personen) opgenomen als taakstelling. Het
tempo van de beweging ‘van binnen naar buiten’ is afhankelijk van de ontwikkelingsmogelijkheden en het
welbevinden van werknemers en de mogelijkheden van de nieuwe instroom werknemers, maar ook van de
opnamecapaciteit van de arbeidsmarkt. Het belangrijkste instrument hierbij is Begeleid Werken, gevolgd
door externe detacheringen. Ultimo 2011 is 50,8% van de populatie geplaatst via het bedrijf
Arbeidsontwikkeling en Plaatsing (Detacheringen of Begeleid Werken). In 2010 was dit nog 45,7%. De
verticale doorstroom naar boven (van binnen naar buiten) was in 2011 bijna 4 keer hoger (76 personen) dan
de verticale doorstroom naar beneden (20 personen van buiten naar binnen). Hiermee is de taakstelling van
3% naar boven nagenoeg gerealiseerd (2,8%).
Conclusie: de taakstelling dat 50% van de populatie buiten is geplaatst is gerealiseerd (50,8%) en de
verticale doorstroom van 3% (toename van binnen naar buiten) is nagenoeg gerealiseerd (2,8%).
1.4 De wachtlijst loopt op.
De wachtlijst van Ergon is in 2011 opgelopen van 380 naar 401 personen. Dit wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt doordat het aantal afgegeven sw-indicaties van het UWV hoger is dan het aantal nieuwe
plaatsingen. Ook de wachtlijst van Valkenswaard is als gevolg hiervan gestegen van 16 naar 27 personen.
Als gevolg van het niet toereikend zijn van de rijkstaakstelling (met het daarbij behorende budget) om alle
geïndiceerde te plaatsen blijft er een wachtlijst bestaan.
De afgelopen jaren financierde de gemeente extra Wsw-plaatsen voor een periode van twee jaar uit het
participatiebudget van de WWB, om zo de wachtlijst te verkleinen. Na twee jaar ging de financiering over
naar het rijksgefinancierde Wsw-budget. De gemeente betaalde hiervoor aan Ergon een bedrag dat gelijk is
aan het rijkssubsidiebedrag van € 25.759,- per werkplek per jaar (ter dekking van kosten van intake,
jobfinding, werkplekaanpassing, werkbegeleiding en de inkomensvoorziening van de te werkgestelde). Werk
& Inkomen heeft begin 2011 vanuit het participatiebudget van de gemeente Valkenswaard middelen
beschikbaar gesteld om 3,4 SE extra in te kopen. Gezien de geplande bezuinigingen op het participatiebudget
(naar aanleiding van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen per 01-01-2013) is het niet langer
financieel verantwoord om momenteel nog tweejarige financiële verplichtingen van dergelijke omvang aan
te gaan. Werk & Inkomen is daarom sinds medio 2011 terughoudend omgegaan met het inkopen van extra
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Wsw-plaatsen vanuit het participatiebudget van de gemeente. Consequentie hiervan is het verder oplopen
van de wachtlijst.
Conclusie: Ondanks boventallige inkoop is de wachtlijst van Ergon toegenomen.
1.5 Uitnutten van de bestaande infrastructuur ten behoeve van re-integratie
Begin 2008 is binnen het re-integratiebedrijf van Ergon gestart met de ontwikkeling van de arbeidspool voor
personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is Trabajo medio augustus 2009 van start
gegaan. Dit was een vorm van kort ondersteund werken voor inwoners waarvan wordt verwacht dat zij
binnen drie maanden kunnen doorstromen naar een regulier betaalde baan. Alle deelnemers aan Trabajo
kregen een dienstverband bij Trabajo (lees Ergon). Ook bij de arbeidspool heeft het overgrote deel van de
deelnemers een dienstverband bij Ergon gekregen. Enkel de deelnemers die geplaatst zijn op basis van
begeleid vrijwilligerswerk hebben geen dienstverband. De trajectkosten en loonkosten werden bekostigd uit
het gemeentelijk participatiebudget.
Medio 2011 is duidelijk geworden dat het rijk ingaande 2012 fors bezuinigd op het participatiebudget van
gemeenten (bijna gehalveerd t.o.v. 2011). In oktober 2011 is naar aanleiding van deze bezuinigingen
besloten om geen nieuwe instroom meer te laten plaatsvinden bij Trabajo en de arbeidspool, waardoor dit
afgebouwd wordt. Bij het re-integratiebedrijf van Ergon worden door de klantmanagers van Werk &
Inkomen momenteel enkel nog maatwerktrajecten ingekocht (zonder dienstverband en dus enkel
trajectkosten), wanneer dit als de meest passende re-integratievoorziening wordt gezien voor de betreffende
klant.
Eind 2011 hebben nu nog 65 personen (in 2010 nog 241) een arbeidsovereenkomst in het kader van de
arbeidspool en zijn 8 personen in het kader van de arbeidspool geplaatst in begeleid vrijwilligerswerk (in
2010 nog 22). Verder hebben 18 personen nog een dienstverband op grond van een oude vorm van
gesubsidieerde arbeid zoals WIW, ID-banen en participatiebanen (in 2010 nog 22). Tevens zijn er 29
personen (in 2010 nog 42) werkzaam in een direct dienstverband (vergelijkbaar met Begeleid Werken).
Bij Trabajo waren eind 2011 nog 2 personen werkzaam (i.v.m. verlenging). Daarnaast hadden 7 personen
een direct dienstverband (vergelijkbaar met begeleid worden).
Deze twee re-integratiebedrijven (arbeidspool en Trabajo), waarmee bij Ergon de afgelopen jaren goede
resultaten werden behaald, worden nu 'ingeruild' voor het Werkleerbedrijf, waarbij cliënten hun uitkering
behouden. En daarin zit een groot verschil in de kosten, want deze menen krijgen dus geen
arbeidsovereenkomst. In het Werkleerbedrijf krijgen bijstandsgerechtigden met zicht op een baan een
werkleertrajet van maximaal zes maanden aangeboden. Werk & Inkomen is momenteel met Ergon en de
gemeente Eindhoven (als hoofdfinancier van Trabajo en het Werkleerbedrijf) in gesprek over de
voorwaarden om ook gebruik te gaan maken van het Werkleerbedrijf.
Conclusie: Ergon heeft in 2011 de infrastructuur ruimschoots ingezet ten behoeve van re-integratie van
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (niet behorende tot de WSW doelgroep), maar heeft dit
eind 2011 afgebouwd i.v.m. de bezuinigingen op het participatiebudget.
1.6 Financieel resultaat 2011
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De begroting van 2011 ging uit van een nulresultaat, bestaande uit een negatief resultaat van € 1,6 min.
en een dekking uit de bestemmingsreserve Frictiekosten 2011/2012 van € 1,6 min. Het resultaat over 2011
bedraagt € 778.000 positief bij een begroot nulresultaat (2010 € 711.000 positief), hetgeen impliceert dat de
onttrekking uit de bestemmingsreserve Frictiekosten 2011/2012 niet € 1,6 mln. hoeft te zijn, maar
ongeveer de helft, € 822.000. Daarnaast is de bestemmingsreserve Personeel (€ 100.000) in 2011
uitgekeerd aan het personeel.
Het resultaat is het saldo van lagere bedrijfsopbrengsten dan begroot (€ 4,1 miljoen), welke ruimschoots
worden gecompenseerd door de lagere Overige kosten (€ 0,3 miljoen) en lagere personeelskosten (€ 4,5
miljoen). De WSW subsidie is conform begroting.
Ontwikkeling algemene reserve en bestemmingsreserves
De onttrekking uit de bestemmingsreserve Frictiekosten 2011/2012 bedraagt € 822.000 om een
nulresultaat te realiseren. Daarnaast is de bestemmingsreserve Personeel ad € 100.000 in 2011 uitgekeerd aan
het personeel. Uit de overige bestemmingsreserves (Ontwikkelingsgericht Werken, Wagenpark en
Herhuisvesting) hebben in 2011 geen onttrekkingen plaatsgevonden. De resultaatbestemming wordt bepaald
door het bestuur. Het voorstel is om de onttrekking uit de bestemmingsreserve Frictiekosten 2011/2012 te
bepalen op € 822.000 in plaats van de begrote €1,6 min.
Na deze mutaties is de stand van de aanwezige reserves als volgt:
- algemene reserve
€ 4.032.000
- bestemmingsreserve ontwikkelingsgericht werken
€ 103.000
- bestemmingsreserve wagenpark
€ 410.000
- bestemmingsreserve herhuisvesting
€ 340.000
- bestemmingsreserve frictiekosten bezuinigingen 2011/2012 € 1.178.000
Totaal reserves
€ 6.063.000
De afgelopen jaren is als gevolg van positieve bedrijfsresultaten een algemene reserve opgebouwd. Dit vindt
plaats tot een reserve is gevormd van maximaal € 10 miljoen. Deze reserve dient om onvoorziene risico's die
samenhangen met de uitvoering van de Wsw af te dekken.
Conclusie: Eind 2011 bedraagt de algemene reserve € 4,03 miljoen en blijft daarmee binnen de maximale
grens van € 10 miljoen.
1.7 Resumerend 2011
We zien dat werkgevers in 2011 ten opzichte van 2010 minder terughoudend zijn met het aannemen van
mensen in de begeleid werkenconstructie. Als gevolg daarvan is het aantal begeleid werkers fors toegenomen
(van 140 naar 187) en ook de detacheringen zijn gestegen (837 naar 919). In 2011 is verder de taakstelling
doorbroken dat 50% van de populatie extern is geplaatst. Dit betekent dus dat er in 2011 meer mensen buiten
de muren van Ergon werken dan in de beschutte omgeving. Voor de toekomst is het streven om het aantal
extern geplaatste verder uit te bouwen naar 55% (zie herstructureringsplan Ergon). Het jaar 2011 is
financieel gunstig afgesloten en zijn nagenoeg alle doelstellingen gerealiseerd. Het College is van mening dat
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de jaarrekening en het jaaroverzicht over het jaar 2011 géén aanleiding geeft tot het maken van op- en/of
aanmerkingen in de richting van het bestuur van Ergon.
E.

Wat gaan we er voor doen?

Niet van toepassing.
F.

Financiën

De voor 2011 beschikbare budgeten zijn door de deelnemende gemeenten overgeheveld naar Ergon. In 2011
zijn er geen extra kosten voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening voor de aan Ergon deelnemende
gemeenten. Er is dus geen structurele gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van Ergon noodzakelijk. Deze
jaarrekening 2011 heeft dan ook geen invloed op de gemeentelijke begroting.
G. Vervolgstappen

De gemeenteraad kan hun zienswijze op deze jaarrekening inbrengen bij het Dagelijks Bestuur van de
GRWRE. Nadien neemt het Algemeen Bestuur (waarin de wethouders vertegenwoordigd zijn) een besluit,
rekeninghoudend met de ingebrachte zienswijze van alle gemeenteraden.
H. Communicatie

Het bestuur van Ergon verzorgt de communicatie naar pers en anderen inzake de vaststelling van de
jaarrekening en het jaaroverzicht.
I.

Bijlage(n)

1. Conceptbrief t.b.v. het bestuur van Ergon.
J.

Ter inzage liggende stukken

1.
2.
3.
4.

Agendapunt 2a voor de vergadering van 18 april;
Jaaroverzicht 2011 GRWRE “Ergon”;
Accountantsverslag 2011;
Jaarrekening 2011 GRWRE “Ergon”.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gelet op artikel …. Gemeentewet (of welke andere wettelijke grondslag dan ook);
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie dd. ………
BESLUIT
1

Het Dagelijks Bestuur van Ergon middels bijgaande conceptbrief mede te delen dat de ingekomen
jaarrekening 2011 niet heeft geleid tot opmerkingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad dd. ……..

de griffer

de voorzitter,

mevr. drs. C. Miedema

dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen.
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