Vragen ter voorbereiding op de commissie
Onderwerp: Ontwerpbegroting GRWRE 2021 en meerjarenbegroting
2022-2024.
Commissievergadering:

14 mei 2020

Gesteld door:

CDA / Y. Mollen

Portefeuillehouder:

Mieke Theus

Teammanager:

F. Donk / N. Hassankhan

Deadline:

13 mei 2020

Vraag:
1. Op bladzijde 8 staat onder het kopje ‘vergrijzing’: ‘neemt ook het aantal ‘oudere’ SW
werknemers bij Ergon toe en dit brengt hogere kosten met zich mee door toenemend
verzuim’. Aangezien het bewezen is dat oudere werknemers zich minder vaak ziek melden
dan jongere werknemers, waar is deze stelling op gebaseerd?
2. Op bladzijde 19 staat in bijlage 3 de tabel ‘aantal plaatsingen’. Het verschil bij
de toename tussen 2020 en 2021 is erg groot, hoe komt dit zo?
3. Heeft de financiële werkgroep al geleid tot optimalisatie van de bedrijfsvoering’?
Waar kunnen we dat aan merken?

Antwoord:
Vraag 1:
De brancheorganisatie Cedris houdt landelijk de verzuimcijfers voor SW bedrijven bij.
Uit deze cijfers komt naar voren dat onder oudere werknemers van SW bedrijven het
ziekteverzuim hoger is dan onder de overige werknemers.
Vraag 2:
De financiële werkgroep is aan de slag gegaan met de opdracht een
meerjarenbegroting op te stellen, die meer afgestemd is op de beschikbare middelen.
Onder 2020 ziet u het aantal dat is opgenomen in het Strategisch Plan GRWRE 2019 2022. Voor 2021 is binnen de GRWRE afgesproken dat we de ambitie voor het aantal
plaatsingen Banenafspraak bijstellen. Dit is noodzakelijk om de bijdrage GRWRE te
beperken, zodat er ruimte is voor andere participatie-activiteiten. In het vaststellen
van aantal plaatsen Banenafspraak is daarom gekozen voor behoud van het huidige
aantal plaatsen. Daarnaast is gekozen voor lichte groei, zodat de VSO/PrO jongeren
ondersteund kunnen worden.
Vraag 3:
In het optimaliseren van de bedrijfsvoering zijn de separate intake en diagnose van het
Participatiebedrijf en Ergon samengevoegd en ondergebracht in 1 loket. Hierdoor is er

1 plek voor de inwoner en wordt er efficiënter gewerkt door het personeel. Verdere
optimalisatie bedrijfsvoering (bezuiniging 1 miljoen) staat gepland voor 2021.

