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Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE.

Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede sociale prestaties neergezet, de
rijkstaakstelling is ruimschoots gerealiseerd en het jaar is afgesloten met een mooi positief resultaat van
€ 711.000. Ergon stelt voor om hiervan € 50.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Personeel en het
restant van € 661.000 toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt dan € 4,03
miljoen. De accountant heeft de jaarstukken reeds goedgekeurd.
Hoewel er in 2010 meer sw-medewerkers een werkplek hebben gekregen, is de wachtlijst toch nog
opgelopen tot 380 personen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal afgegeven swindicaties van het UWV. De wachtlijst van Valkenswaard is desondanks gedaald van 31 naar 16 personen als
gevolg van een forse toename van de rijkstaakstelling in 2010.
Naar de mening van het college zijn zowel de sociale, bedrijfsmatige als financiële doelstellingen in 2010 in
voldoende mate gerealiseerd. Het college is van mening dat de jaarrekening en het jaarverslag over het jaar
2010 géén aanleiding geeft tot het maken van op- en/of aanmerkingen in de richting van het bestuur van
Ergon.

1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening van de GRWRE over het jaar 2010;
2. Zienswijze over deze stukken kenbaar maken en deze mede te delen aan Ergon.

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 2010
en het jaarverslag 2010 aan u voorgelegd. Het Algemeen bestuur van Ergon dient de jaarrekening vast te
stellen vóór 1 juli 2011. Ergon heeft de gemeenten verzocht om vóór 1 juni 2011 de eventuele zienswijze van
de raad mede te delen, zodat het Algemeen Bestuur van Ergon de jaarrekening 2010 in de bestuursvergadering van 9 juni 2011 kan vaststellen. Gezien de planning is een eerdere behandeling (voor 9 juni
2011) in uw raad niet mogelijk. Derhalve zal het Algemeen Bestuur de jaarrekening 2010 reeds vaststellen
onder voorbehoud van een eventuele zienswijze die ingebracht wordt vanuit uw raad.

1. De taakstellingen van Ergon in 2010
De gemeenten beoordelen de wijze waarop Ergon de sociale werkvoorziening heeft uitgevoerd op de in het
Ondernemingsplan 2010-2013 opgenomen sociale en financiële taakstellingen.
Voor 2010 golden de volgende taakstellingen (belangrijkste):
1. Het realiseren van de jaarlijkse plaatsingstaakstelling vanuit het rijk en extra ingekochte plaatsen.
Voor 2010 was deze taakstelling 1.900 SE;
2. Extra aandacht voor Begeleid Werken, met als taakstelling 25% van de nieuwe instroom;
3. Plaatsen van personen zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt, met als uitgangspunt dat in
de planperiode 50% van de SW populatie extern is geplaatst. Voor 2010 gold 3% verticale
doorstroom (van binnen naar buiten);
4. Daling van de wachtlijst, mede door boventallige plaatsingen;
5. Het realiseren van tenminste een nulresultaat.;
6. 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.
Voor 2010 waren 375 trajecten voorzien en de verdere inrichting en uitbouw van het
Reïntegratiebedrijf;
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 taakstelling bedroeg voor Valkenswaard in 2010 144,4 SE. Daarnaast heeft de gemeente
Valkenswaard vanuit het participatiebudget middelen beschikbaar gesteld om 1,2 SE extra in te kopen. In
2010 is de Rijkstaakstelling ruimschoots gerealiseerd. Het verschil in realisatie en rijkstaakstaakstelling
wordt veroorzaakt door de extra inkoop van WSW plaatsen. Voor wat betreft Valkenswaard waren er in
2010 via de Wsw 169 personen werkzaam (145,6 SE). Hiervan zijn 148 personen werkzaam in een
dienstverband bij Ergon, 5 personen zijn werkzaam via begeleid werken en 11 personen werken elders (bij
een ander Sw-bedrijf).
Tabel 1: Rijkstaakstelling en realisatie in 2010 (in SE)

Valkenswaard

Ergon

Rijkstaakstelling (SE)

144,4

1834,6

Gerealiseerd (SE)

145,6

1936,1

Aantal personen per 31-12-2010

169

2214

Conclusie: de rijkstaakstelling is voor zowel Ergon als de gemeente Valkenswaard ruimschoots gerealiseerd.
1.2

Het aantal plaatsingen op een begeleid werkenplek van de nieuwe instroom is niet geheel
gerealiseerd.
Als taakstelling is opgenomen om 25% van de nieuwe instroom in 2010 te plaatsen op een begeleid
werkenplek. In 2010 zijn 43 personen geplaatst in het kader van Begeleid Werken. Dat is 15% van de
instroom. Gebleken is dat als gevolg van de nasleep van de economische crisis werkgevers nog zeer
terughoudend zijn met het aannemen van personeel in Begeleid Werken. Hierdoor is het voor Ergon niet
haalbaar gebleken om meer mensen op een begeleid werkenplek te plaatsen.
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Conclusie: de taakstelling voor wat betreft begeleid werken is in 2010 niet gerealiseerd.
1.3
De beweging van binnen naar buiten blijft iets achter bij de taakstelling.
Het plaatsen van mensen zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt met als uitgangspunt dat in 2012
totaal 50% van de populatie extern is geplaatst. Voor 2010 is als verticale doorstroom 3% opgenomen als
taakstelling. Een van de taakstellingen is het plaatsen van personeel zo dicht mogelijk tegen de reguliere
arbeidsmarkt. Het belangrijkste instrument hierbij is Begeleid Werken, gevolgd door externe detacheringen.
Ultimo 2010 is 45,7% van de populatie geplaatst via het bedrijf Arbeidsontwikkeling en Plaatsing
(Detacheringen of Begeleid Werken). In 2009 was dit nog 44,4%. 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. De verticale doorstroom naar boven (van binnen naar buiten) was in 2010 nagenoeg gelijk aan
de verticale doorstroom naar beneden (van buiten naar binnen).
Conclusie: de taakstelling ten aanzien van de verticale doorstroom (toename van binnen naar buiten) is niet
geheel gerealiseerd.
1.4 De wachtlijst.
Hoewel er in 2010 meer sw-medewerkers een werkplek hebben gekregen, is de wachtlijst toch nog
opgelopen van 323 naar 380 personen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal
afgegeven sw-indicaties van het UWV. Het aantal nieuwe SW indicaties in 2010 bedroeg 316 (2009: 270).
Daarnaast vinden steeds meer verzoeken om terugplaatsing op de wachtlijst plaats omdat personen weer
beschikbaar zijn. Mogelijke verklaringen zijn de recessie en het activerend beleid van de gemeenten. Ergon
is dus met zo’n 60 mensen meer op de wachtlijst de jaargrens over gegaan en dat terwijl Ergon meer mensen
heeft geplaatst dan ooit tevoren. De wachtlijst van Valkenswaard is desondanks gedaald van 31 naar 16
personen als gevolg van een enorme toename van de rijkstaakstelling in 2010 . 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 ongeveer € 26.000,- per werkplek per jaar (ter dekking van kosten van
intake, jobfinding, werkplekaanpassing, werkbegeleiding en de inkomensvoorziening van de te
werkgestelde). Het Samenwerkingsverband Werk & Inkomen heeft in 2010 vanuit het participatiebudget van
de gemeente Valkenswaard middelen beschikbaar gesteld om 1,2 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 zoals beschreven in het bestuursakkoord) is het niet langer financieel verantwoord
om momenteel nog tweejarige financiële verplichtingen van dergelijke omvang aan te gaan. Het
Samenwerkingsverband Werk & Inkomen zal vanaf heden daarom terughoudend omgaan met het inkopen
van extra Wsw-plaatsen vanuit het participatiebudget van de gemeente. Consequentie hiervan is het mogelijk
verder oplopen van de wachtlijst, mede afhankelijk van de rijkstaakstelling te realiseren SE'
s in 2011 en
verder.
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Conclusie: Ondanks boventallige inkoop is de wachtlijst van Ergon toegenomen. De wachtlijst van
Valkenswaard is echter gedaald.
1.5 Financieel resultaat 2010
Het resultaat over 2010 bedraagt € 711.000 positief bij een begroot nulresultaat (2009: € 88.000 positief). In
dit resultaat is een bijzondere bate begrepen van € 170.000 (nabetaling van de gemeente Eindhoven over
2006). Het resultaat is het saldo van lagere bedrijfsopbrengsten dan begroot (€ 0,4 miljoen) en hogere
overige kosten (€ 0,3 miljoen), welke ruimschoots worden gecompenseerd door een hogere Wsw-subsidie
door de verhoging van de taakstelling (€ 0,6 miljoen), lagere personeelskosten (€ 0,6 miljoen) en de eerder
genoemde bijzondere bate.
Ontwikkeling algemene reserve en bestemmingsreserves
In 2010 hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden uit de aanwezige bestemmingsreserves (Ontwikkelingsgericht Werken, Wagenpark, Personeel en Herhuisvesting). Wel is een nieuwe bestemmingsreserve
Frictiekosten 2011/2012 gevormd (conform bestuursbesluit, zie brief Ergon d.d. 09-12-2010), ad € 2.000.000
ter dekking van de voorziene tekorten in 2011 en 2012 als gevolg van de structurele rijksbezuiniging op de
Wsw van 5% hetgeen voor Ergon neerkomt op € 2,6 miljoen. Ergon lost dit probleem zelf op, maar dit lukt
niet in één jaar.
De resultaatbestemming wordt bepaald door het bestuur van Ergon. Het voorstel is om van het resultaat over
2010 € 50.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Personeel en het restant van € 661,000 toe te
voegen Algemene Reserve.
Na deze toevoeging is de stand van de aanwezige reserves als volgt:
- algemene reserve
€ 4.031.000
- bestemmingsreserve ontwikkelingsgericht werken
€ 103.000
- bestemmingsreserve wagenpark
€ 410.000
- bestemmingsreserve herhuisvesting
€ 340.000
- bestemmingsreserve personeel
€ 100.000
- bestemmingsreserve frictiekosten bezuinigingen 2011/2012 € 2.000.000
Totaal reserves
€ 6.984.000
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 2010 bedraagt de algemene reserve (na resultaatbestemming conform voorstel) € 4,03
miljoen en blijft daarmee binnen de maximale grens van € 10 miljoen.
1.6 Uitnutten van de bestaande infrastructuur ten behoeve re-integratie
Begin 2008 is gestart met de ontwikkeling van de arbeidspool. Eind 2010 hebben 241 personen (214,7 FTE)
een arbeidsovereenkomst in het kader van de arbeidspool en zijn 22 personen in het kader van de arbeidspool
geplaatst in begeleid vrijwilligerswerk. Verder hebben 20 personen nog een dienstverband op grond van een
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oude vorm van gesubsidieerde arbeid zoals WIW, ID-banen en participatiebanen. Tevens zijn er 40 personen
werkzaam in een direct dienstverband (vergelijkbaar met Begeleid Werken).
Daarnaast is Trabajo imedio augustus 2009 van start gegaan. Dit is een vorm van kort ondersteund werken
voor inwoners waarvan wordt verwacht dat zij binnen drie maanden kunnen doorstromen naar een regulier
betaalde baan. In 2010 hebben totaal 319 personen deelgenomen aan Trabajo (arbeidsovereenkomst van drie
maanden en bemiddeling naar reguliere arbeid). In 2010 is 67% van de deelnemers uitgestroomd naar
regulier werk. De cijfers tot nu toe geven aan dat hiervan 85% duurzaam is uitgestroomd, wat betekent dat ze
na een half jaar nog steeds aan het werk zijn en structureel geen beroep doen op de bijstandsgelden.
De klantmanagers van het Samenwerkingsverband Werk & Inkomen maken enkel gebruik van de
Arbeidspool en Trabajo, wanneer dit als de meest passende re-integratievoorziening wordt gezien voor de
betreffende klant.
Conclusie: Ergon heeft in 2010 de infrastructuur ruimschoots ingezet ten behoeve van re-integratie van
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, niet behorende tot de WSW doelgroep, zonder dat de
WSW exploitatie wordt belast.
Resumerend 2010
In de nasleep van de economische crisis zien we dat werkgevers terughoudend zijn met het aannemen van
mensen in de begeleid werkenconstructie. Desondanks zijn met name het aantal detacheringsplekken vanuit
de wachtlijst ten opzichte van 2009 flink toegenomen. Het aandeel externe werkplekken stijgt iets ten
opzichte van het aantal interne werkplekken. Wel zien we een zekere stabilisatie in deze verhouding
optreden, de verwachting is dat het aandeel externe werkplekken niet veel meer zal stijgen. Het jaar 2010 is
financieel gunstig afgesloten. Ondanks dat niet alle doelstellingen geheel gerealiseerd zijn, is het college wel
van mening dat de sociale, bedrijfsmatige als financiële doelstellingen in 2010 wel in voldoende mate
gerealiseerd zijn. Het college is van mening dat de jaarrekening en het jaarverslag over het jaar 2010 géén
aanleiding geeft tot het maken van op- en/of aanmerkingen in de richting van het bestuur van Ergon.
De komende periode zullen wij ons richten op de nieuwe Wet werken naar vermogen. Duidelijk is dat het
Rijk het aantal Wsw-plekken naar beneden wil bijstellen en dat de financiële middelen per werkplek fors
naar beneden worden bijgesteld. Met name op het gebied van de Wsw zullen de risico’s aanzienlijk zijn. Wij
zullen u informeren wanneer er meer duidelijk is over de exacte consequenties hiervan.
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In 2010 zijn er geen extra kosten voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening voor de
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. De voor 2010 beschikbare budgetten zijn door de
deelnemende gemeenten overgeheveld naar Ergon. Er zal geen structurele bijdrage in de exploitatie
noodzakelijk zijn.
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Het bestuur van Ergon verzorgt de communicatie naar pers en anderen, met vaststelling van het
jaarverslag en jaarrekening.
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Concept raadsbesluit.
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Jaarverslag 2010 GRWRE “Ergon”;
Jaarrekening 2010 GRWRE “Ergon”.
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