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1. Voorstel 

• Kennisnemen van de tweede begrotingswijziging van Wedeka voor 2018 

• Hiervoor geen zienswijze in te dienen 

 

2. Inleiding 

Zoals u in bijgevoegde brief kunt lezen is er sprake van een 2e begrotingswijziging bij Wedeka.  

Deze begrotingswijziging is ontstaan uit het feit dat de integratie-uitkering sociaal domein voor het 

onderdeel WSW volgens de meicirculaire gunstiger uitpakt. Het hierdoor begrote tekort van Wedeka 

van € 4.357.000 kan hierdoor met € 900.000 euro naar beneden worden bijgesteld. Voor de 

gemeente Midden-Groningen is dit “een meevaller” van € 58.786,-. 

In bijgevoegde brief staat aangegeven dat deze 2e begrotingswijziging is vastgesteld. Dat is niet in 

overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen. In overleg met Wedeka is 

afgesproken deze wijziging aan de raad van Midden-Groningen voor te leggen om hen in de 

gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen. In haar vergadering van 29 november 2018 zal 

het algemeen bestuur de eventuele ontvangen zienswijzen betrekken bij het definitief vaststellen 

van bovengenoemde stuk.  

De afgelopen maanden zijn de financiële aangelegenheden van Wedeka op diverse momenten in de 

raad behandeld. In haar vergadering van 19 september 2018 heeft het dagelijks bestuur besloten 

om hier effectiever mee om te gaan. Hierbij zal Wedeka ervoor zorgen dat in de toekomst haar 

financiële aangelegenheden meer gebundeld aangeboden gaan worden of op een ander moment 

zoals bijvoorbeeld de jaarrekening voorgelegd worden aan de gemeenteraden.  

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

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

Dit doet zij voor 115 inwoners van de voormalige gemeente Menterwolde en 8 inwoners van de 

voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. De gemeenschappelijke regeling 

Wedeka heeft haar 2e begrotingswijziging aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten. De gemeenteraden worden op deze wijze betrokken en om een mening/richting 

gevraagd. De gemeenteraad van Midden-Groningen wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.  

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 te stellen kennis te nemen van de financiële stukken met betrekking te 

de gemeenschappelijke regeling Wedeka en de mogelijkheid te bieden tot het indienen van een 

zienswijze. 

6. Historische context 

Op 21 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Midden-Groningen de eerste begrotingswijziging van  

Wedeka behandeld. Hierbij is door de gemeenteraad de volgende zienswijze naar voren gebracht; 

de resterende € 34.272 van de gemeentelijke bijdrage 2017 terug te laten vloeien naar de 

gemeente Midden-Groningen.  

7. Argumenten 

Kennisnemen van de tweede begrotingswijziging voor 2018 

Met het aanbieden van de tweede begrotingswijziging 2018 door het bestuur van Wedeka wordt u in 

de gelegenheid gesteld om op actieve wijze uw rol als gemeenteraad in deze gemeenschappelijke 

regeling te nemen.  

Hiervoor geen zienswijze in te dienen 

Met het terugstorten van het bedrag volgt het bestuur van Wedeka de lijn die de gemeenteraad van 

Midden-Groningen in haar zienswijze van 21 juni 2018 heeft uitgezet.   

8. Kanttekeningen en risico’s 

Wij hebben een beperkt aandeel/stemrecht in de gemeenschappelijke regeling Wedeka en hierdoor 

hebben wij niet voldoende invloed om zelfstandig een wijziging/zienswijze gehonoreerd te krijgen. 

9. Financiële paragraaf 

In overleg met de afdeling financiën is afgesproken de financiële gevolgen te betrekken bij de 

najaarsnota van 2018. 

10. Communicatie 

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

bestuur van Wedeka medegedeeld worden. Deze brief is als concept bijgevoegd. 
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11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De gemeenteraden van de deelnemende gemeente krijgen de gelegenheid een zienswijze in te 

dienen. Het algemeen bestuur van Wedeka zullen op 29 november 2018 vergaderen en hierover een 

besluit nemen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
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Bijlage: 

1 Begrotingswijziging 2018 dmv brief Wedeka 31 augustus 2018 

2 Concept raadsbesluit 

3 Concept brief 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


