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1. Voorstel 

 

 

1. Kennisnemen van het algemeen en financieel kader 2021 en volgende jaren van Wedeka 

    Bedrijven en de jaarrekening 2019. 

 

2. Instemmen met begrotingswijziging 2020-012 waarbij de resterende € 39.638,- van de  

    gemeentelijke bijdrage 2019 wordt verrekend met het rekenresultaat 2020.  

 

3. Kennis nemen van de voorliggende concept begroting 2021 en het gevoelen van de raad over de 

    concept begroting 20201 kenbaar maken aan het AB van Wedeka conform (bijgevoegde)     

    zienswijze. 

 

4. Na vaststelling door het algemeen bestuur van Wedeka de financiële consequenties hiervan 

    te verwerken in de gemeentebegroting 2021 en de meerjarenramingen. 

 

5. Toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met het opnemen van de  

    bevoegdheid van het algemeen bestuur van Wedeka om lid te worden van de  

    werkgeversvereniging WSGO met terugwerkende kracht tot 1 januari  en het college verzoeken  

    om het algemeen bestuur van Wedeka hierover middels een brief te berichten. 
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2. Inleiding 

 

Ten aanzien van de jaarrekening 2019 

Op 9 april 2020 heeft het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de jaarrekening 

2019 behandeld. Het dagelijks bestuur legt de jaarrekening 2019 voor aan de raden van de  

raden van de deelnemende gemeenten om hen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de 

jaarrekening 2019.  

Het Algemeen bestuur zal in de vergadering van 2 juli 2020 de jaarrekening 2019 vaststellen. 

Mogelijke beschouwingen van de deelnemende gemeenten moeten zo vroeg mogelijk kenbaar 

gemaakt worden  

Wedeka is de gemeenschappelijke regeling van Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Midden-

Groningen en Borger-Odoorn. Zij voert voor deze gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit. 

Het aandeel in Wedeka en stemrecht is verdeeld naar aanleiding van het aantal SW-ers van de 

gemeenten. Op dit moment is dit voor Midden-Groningen 7.7 %.  

 

De financiële tekorten van Wedeka zijn in 2019 verder opgelopen. De kosten per medewerker 

vertonen nog steeds een stijgende lijn, en de opbrengsten dalen vanwege teruglopende 

personeelsbestanden.  

Voor 2019 was een tekort begroot van € 6.448.000,-. Wedeka heeft ondanks alles een beter jaar 

gedraaid als verwacht; 2019 is positief afgesloten met voordelig resultaat. Wedeka sluit het jaar af 

met een lager tekort dan begroot was.                                                                                                 

De winst ten opzichte van het begrote tekort van is € 513.000,-  

Dit resultaat is het gevolg van enerzijds een hogere rijkssubsidie in de mei en september-circulaire 

en anderzijds vanwege vacature ruimte die pas in de loop van 2019 kon worden opgevuld.  

Ondanks positieve resultaten wordt steeds meer zichtbaar dat de kosten ten opzichte van de 

opbrengsten stijgen waardoor het meerjarenperspectief negatief moet worden bijgesteld.  

Gemeenten geven aan de grenzen te bereiken van hetgeen ze financieel kunnen dragen. Dit vraagt 

om maatregelen; Wedeka is in 2019 verder gegaan met het werken aan het bedrijfsplan: Wedeka 

wil zich verder ontwikkelen naar een leerwerkbedrijf maar ziet ook complicerende ontwikkelingen 

door dalend personeelsverloop die invloed hebben op de kostenontwikkeling en die de productie- 

en leermogelijkheden beperken. Het bestuur van Wedeka heeft  aan de directie de opdracht 

gegeven om het reeds in juni 2019 opgestelde transitieplan voor de doorontwikkeling naar een 

leerwerkbedrijf aan te scherpen en uit te breiden met een financiële analyse van het productiedeel 

van Wedeka voor de komende 10 jaar.  
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Ten aanzien van de conceptbegroting 2021 

Op 7  mei 2020  heeft het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka het 

voorliggende algemeen financieel kader 2021 en volgende jaren goedgekeurd.  

Het dagelijks bestuur heeft besloten deze financiële stukken voor te leggen aan de 

raden van de deelnemende gemeenten om hen in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te 

dienen.  

In haar vergadering van 2 juli 2020 zal het algemeen bestuur van Wedeka de ontvangen 

zienswijzen van de deelnemende gemeenten betrekken bij het definitief vaststellen van 

bovengenoemde stuk. 

Ten aanzien van het lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 

Organisaties (WSGO) 

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking voor 

het ambtelijk personeel in dienst bij Wedeka Bedrijven. Bij Wedeka werken circa  73 medewerkers 

met een ambtelijke status. 

Gemeenschappelijke regelingen  kunnen de  cao Gemeenten niet volledig  volgen omdat een  

gemeenschappelijke regeling geen lid kan zijn van de VNG. Daarom heeft de VNG besloten een 

aparte werkgeversvereniging op te richten voor organisaties met ambtelijk personeel in 

de gemeentelijke sector. 

Het voornaamste doel van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

(WSGO) is om op arbeidsvoorwaardelijk vlak aan te sluiten bij de rechtspositieregelingen van 

gemeenten.  

Het algemeen bestuur van Wedeka Bedrijven is daarom voornemens  lid te worden van de WSGO  

maar hiervoor is aanpassing van de gemeenschappelijke regeling nodig; er moet formeel worden 

opgenomen dat het algemeen bestuur de bevoegdheid krijgt om lid te worden.  Een tweede 

voorwaarde is dat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden 

gesteld om hun ‘wensen en bedenkingen’ met betrekking tot het lidmaatschap aan het algemeen 

bestuur kenbaar te maken. 

Naar het oordeel van het college is er geen reden om niet in te stemmen met het verzoek van 

Wedeka en  uw raad wordt dan ook verzocht toestemming te verlenen voor de wijziging/toevoeging 

van de gemeenschappelijke regeling.  
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3. Publiekssamenvatting 

 

Wedeka is de gemeenschappelijke regeling van Stadskanaal, Veendam, Westerwolde,                   

Midden-Groningen en Borger-Odoorn. Wedeka voert voor deze gemeenten de Wet Sociale 

werkvoorziening uit. Dit deed zij in 2019 voor ruim 102 inwoners van Midden-Groningen.               

Dit zijn inwoners uit de voormalige gemeente Menterwolde.  

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2019 en de conceptbegroting 2021 en kan 

hierbij een zienswijze afgeven richting het algemeen bestuur van Wedeka voordat de stukken op 2 

juli 2020 definitief worden vastgesteld.  

Wedeka heeft de gemeenteraad verzocht of zij bezwaar of bedenkingen heeft wanneer Wedeka lid 

wordt van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Dit 

lidmaatschap is voorwaarde om het werkgeverschap ten aanzien van de medewerkers die bij 

Wedeka werken en een ambtelijke status hebben conform de gemeentelijke cao uit te kunnen 

voeren.    

 

4. Bevoegdheid van de raad 

 

Op grond van artikel 35, derde lid van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kunnen de 

deelnemende gemeenteraden een zienswijze naar voren brengen. 

 

5. Beoogd effect 

 

De Gemeenteraad in staat stellen kennis te nemen van de jaarrekening 2019, de concept begroting 

2021 met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Wedeka en de mogelijkheid te bieden tot 

het indienen van een zienswijze.  

Daarnaast een besluit van de raad inzake een wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

waardoor Wedeka lid kan worden van de WSGO.  

Hiermee voldoet u aan uw kader stellende en controlerende taak.  

6. Historische context 

 

De gemeenteraad van de gemeente Menterwolde heeft de jaarlijks de financiële stukken van 

Wedeka voorgelegd gekregen tot en met 2017 en waar nodig een zienswijze ingediend. Vanaf de 

jaarrekening 2018 zijn de stukken voorgelegd aan de gemeenteraad van Midden-Groningen. 

 

7. Argumenten 

 

De raad wordt in de gelegenheid gesteld om op actieve wijze haar rol als gemeenteraad in deze 

gemeenschappelijke regeling te nemen.  
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8. Kanttekeningen en risico’s 

 

Wij hebben een beperkt aandeel/stemrecht in de gemeenschappelijke regeling Wedeka (7,7%) en 

hierdoor hebben wij niet voldoende invloed om zelfstandig een wijziging/zienswijze gehonoreerd 

te krijgen. De gemeente Midden-Groningen participeert alleen voor haar oude doelgroep SW 

(Menterwolde) in Wedeka. De participatiewet (inclusief Nieuw Beschut Werk) voeren wij uit binnen 

BWRI.  

 

9. Financiële paragraaf 

 

 

Mbt de jaarrekening 2019 

T.o.v. de begroting 2019 valt de jaarrekening  € 513.000,- minder nadelig uit. De gemeentelijke 

bedrage van Midden-Groningen in het tekort van de GR Wedeka valt daarom lager uit.  

Zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven vindt afrekening van de 

gemeentelijke bijdragen plaats na vaststelling van de jaarrekening door het AB naar 

evenredigheid van het aantal ingezetenen van de gemeenten dat als werknemer in het jaar 

waarop de jaarrekening betrekking heeft. Er was voor 2019 reeds een bedrag van € 483.603,- 

bevoorschot aan Wedeka. Het voordelige bedrijfsresultaat wordt aan de deelnemende gemeenten 

uitgekeerd. Dit is voor Midden-Groningen € 39.638,-  

De resterende € 39.638,- van de gemeentelijke bijdrage 2019 wordt verrekend met het 

rekenresultaat 2020 van de gemeente Midden-Groningen.
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Mbt de conceptbegroting 2021 

 

De conceptbegroting 2021 is indicatief en zal op basis van de circulaires moeten worden bijgesteld.  

Het begrotingsresultaat in 2021 is iets minder negatief ten opzichte van de eerdere 

meerjarenbegroting dankzij een stijging van de Rijksbijdrage. De meerjarenraming laat een stijging 

van het negatieve resultaat zien, de tekorten lopen op.  

Naast een te lage Rijksbijdrage is de belangrijkste reden voor het oplopende tekort een daling van 

het aantal medewerkers met als gevolg een dalende omzet.   

 

 

Meerjarenraming en negatief exploitatieresultaat  

 

        2020 2021 2022 2023 2024 

Wedeka  concept begroting 2021 546 533 578 611 631 

Meerjarenraming Wedeka in 2020          546          532        490  444  444 

Nadeel conform Wedeka meerjarenraming      0    -1  -88    -  167 -187 

      

Meerjarenraming M-G  546        484 259 259 259 

Nadeel conform M-G meerjarenraming      0         -48      - 231      -185     -185 

 

 

      

     Uit bovenstaande cijfers blijkt dat het aandeel in het nadelige saldo van Wedeka oploopt vanaf 

2022 ten opzichte van de meerjarenraming van zowel Wedeka als Midden-Groningen. Wedeka heeft 

de meerjarenraming in de conceptbegroting 2021 bijgesteld en komt uit op oplopend 

exploitatietekort. Bij de presentatie van deze cijfers is nog geen rekening gehouden met het plan 

van aanpak van Wedeka dat in 2020 gemaakt wordt en moet leiden tot een verlaging van het 

exploitatietekort vanaf 2022.  

Daarnaast is er in de meerjarenraming van M-G rekening gehouden met een veronderstelde 

afnemende bijdrage aan het tekort van Wedeka.  De nu voorliggende conceptbegroting van Wedeka 

laat echter een andere realiteit zien en noopt ons tot bijstelling en correctie van de 

meerjarenbegroting van M-G.  Deze correctie zal worden benoemd in de junibrief 2020 en worden 

opgenomen in de conceptbegroting van 2021.  

 

 

Mbt het lidmaatschap WSGO 

 

Hierbij is geen sprake van financiële gevolgen of consequenties.  

 

10. Communicatie 

 

Het besluit van de raad om een zienswijze in te dienen zal door middel van een brief aan het 

bestuur van Wedeka medegedeeld worden. 
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De raad mandateert het college om Wedeka schriftelijk op de hoogte te stellen van haar standpunt 

inzake de wijziging van de GR en het lidmaatschap van de WSGO.  

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

 

Na besluitvorming door de gemeenteraad op 11-06-2020 zal Wedeka middels een brief op de hoogte 

gesteld worden van het besluit.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

 
1. Jaarrekening Wedeka 2019 
2. Aanbiedingsbrief Wedeka bij de jaarrekening 2019 
3. Accountantsverslag controle 2019 
4. Aanbiedingsbrief Wedeka bij de conceptbegroting 2021 
5. Conceptbegroting Wedeka 2020  
6. Conceptbrief over de zienswijze raad 
7. Schriftelijk verzoek Wedeka inzake WSGO 
8. Concept brief zienswijze raad wijziging GR i.v.m. lidmaatschap WSGO 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


