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Raadsvoorstel koers Wedeka

1. Voorstel
 Kennisnemen van de “Koers van Wedeka”
 Bijgevoegde concept zienswijze in te dienen bij het bestuur van Wedeka
2. Inleiding
27 februari 2015 is het akkoord van Westerlee ondertekend. Dit akkoord voorzag in de afbouw van
Synergon en Wedeka en de opbouw naar één organisatie die alle doelgroepen van de
participatiewet bediende. Net na de zomer van 2016 is het “Akkoord van Westerlee” vastgelopen.
De gemeenten Stadskanaal en Veendam konden niet verder met voor hen moverende redenen. Dit
resulteerde in een voortzetting van het akkoord met een doorontwikkeling van Synergon naar Afeer
en een stilstand in de ontwikkeling van Wedeka. In opdracht van het bestuur van Wedeka heeft de
directie van Wedeka in de periode 2017 tot en met voorjaar van 2018 een voorstel geschreven over
de toekomst van Wedeka. Dit stuk is op diverse momenten met het bestuur besproken. Op 12 april
2018 is het dagelijks bestuur van Wedeka akkoord gegaan met de “Koers van Wedeka”.
Op 22 mei 2018 hebben wij het document “Koers Wedeka” ontvangen van het Dagelijks Bestuur van
Wedeka, met het verzoek dit document ter zienswijze aan u voor te leggen. Op 24 mei 2018 is er
een beeldvormende bijeenkomst geweest waarin u als raad heeft kunnen kennismaken met de
directeur van Wedeka mevrouw G. Kalfsbeek. Zij heeft die avond ook een presentatie over Wedeka
gegeven en haar mogelijke toekomst.
In goed overleg met de betrokken gemeenten hebben wij afgesproken dat de koers in alle raden
behandeld wordt in de periode van half september tot en met 1 november. Op 29 november 2018
vergadert het algemeen bestuur van Wedeka hierover.
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Zoals u in het stuk kunt lezen zijn er twee scenario’s.
1. Geleidelijke afbouw.
2. Ombouw naar een leerwerkbedrijf.
Uit duurzame en maatschappelijke, maar ook financiële overwegingen ziet het Dagelijks Bestuur
van Wedeka de ombouw als meest aantrekkelijke optie.
Sinds het “Akkoord van Westerlee” ligt Wedeka stil. Daar er geen instroom in de SW meer plaats
kan vinden. (Participatiewet) De gemeenten hadden geen heldere en gedeelde visie over de
toekomst van Wedeka. Met als gevolg dat investeringen niet meer werden gedaan. Het bedrijf werd
gedwongen tot een geleidelijke afbouw. Op dit moment (juli 2018) werken er 1687 SW-ers bij
Wedeka. Hiervan zijn er 122 vanuit de gemeente Midden-Groningen. Dat er iets moet gebeuren met
Wedeka is een feit. Het financiële verdienmodel uit de productie is niet meer toereikend,
loonkosten nemen toe en de rijksubsidie neemt steeds verder af. Het gevolg is steeds grotere
exploitatietekorten, tekorten die de gemeenten betalen. De ombouw naar een leerwerkbedrijf zal
een positieve impuls geven. Waarbij realistisch moet worden gesteld dat een SW-bedrijf niet
winstgevend kan zijn. De tekorten lopen evenredig op met de teruglopende subsidie vanuit het rijk.
Datgene waar wij als gemeenten geen grip op hebben.
De koers moet echter gezien worden als een stip op de horizon. De gemeenten Stadskanaal en
Veendam willen pilots inzetten om binnen twee jaar een balans op te maken of en hoe de
doorontwikkeling van Wedeka moet worden gecontinueerd en welke effecten dit heeft op het
governance model. In onze ogen is deze termijn te lang. Hiermee lijkt daadwerkelijke
besluitvorming aangaande de toekomst van Wedeka met 2 jaren te worden uitgesteld. Dit is in onze
ogen onwenselijk. Wij zijn dan inmiddels 5 jaar onderweg met Wedeka na ondertekening van het
“Akkoord van Westerlee”. Onze SW-medewerkers blijven wederom voor een geruime periode in
onzekerheid over het voortbestaan van Wedeka. Het is van belang dat er op een zo kort mogelijke
termijn een “definitief” besluit over de koers genomen wordt. De Westerlee-gemeenten
Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn hebben nu nog middelen vanuit het akkoord
beschikbaar gesteld gekregen die onder voorwaarden ingezet kunnen worden. Dit geld is door het
ministerie ter beschikking gesteld en er zit een mogelijke “houdbaarheidsdatum” aan.
3. Publiekssamenvatting
Wedeka is de gemeenschappelijke regeling van Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, MiddenGroningen en Borger-Odoorn. Zij voert voor deze gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit.
Dit doet zij voor 122 inwoners van Midden-Groningen. Wedeka wil zich graag door ontwikkelen naar
een leerwerkbedrijf. Een koersdocument met die ontwikkeling is nu aan de raad van MiddenGroningen voorgelegd en om een mening/richting gevraagd.
4. Bevoegdheid van de raad
De gemeenschappelijke regeling Wedeka is mede door de gemeenteraden vastgesteld op basis van
artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarom is het aangewezen dat de raden in de
gelegenheid gesteld worden om een zienswijze naar voren brengen over zo’n essentieel stuk voor
Wedeka als dit koersdocument (artikel 3:2 Awb).
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5. Beoogd effect
De Gemeenteraad in staat te stellen kennis te nemen van de financiële stukken met betrekking tot
de gemeenschappelijke regeling Wedeka en de mogelijkheid te bieden tot het indienen van een
zienswijze. Hiermee voldoet u aan uw kader stellende en controlerende taak.
6. Historische context
De gemeenteraad van de voormalige gemeente Menterwolde heeft diverse besluiten genomen over
de koers van Wedeka ten tijde van het “Akkoord van Westerlee”.
7. Argumenten
a. Kennisnemen van de “Koers van Wedeka”
Dit document geeft een duidelijk beeld van de keuzes die voorliggen.
b. Bijgevoegde concept zienswijze in te dienen bij het bestuur van Wedeka
Een definitief besluit zal volgens het koersdocument over twee jaar genomen worden. Met deze
zienswijze willen wij het bestuur verzoeken op een zo kort mogelijke termijn en in gezamenlijkheid
met de andere deelnemende gemeenten een besluit te nemen over de toekomst en koers van
Wedeka. Hiermee beogen wij een einde te maken aan een traject van meer dan vijf jaar. Als
gemeente Midden-Groningen participeren wij niet in de doorontwikkeling naar een leerwerkbedrijf.
Wij willen hem wel mogelijk maken voor een goede en gezonde toekomst van Wedeka.
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.
De verhouding is op dit moment:
Midden-Groningen
: 7,5%
Borger-Odoorn
: 8,7%
Westerwolde
: 18,3%
Veendam
: 23,1%
Stadskanaal
: 42,4%
De gemeente Midden-Groningen participeert alleen voor haar oude doelgroep SW (Menterwolde) in
Wedeka. De participatiewet (inclusief Nieuw Beschut Werk) voeren wij uit en blijven wij uitvoeren
binnen BWRI.
9. Financiële paragraaf
De ontwikkelingen rondom Wedeka zijn een financieel risico voor onze gemeente. Als de situatie
ongewijzigd blijft, zullen de exploitatietekorten steeds verder oplopen. Deze exploitatietekorten
worden niet beïnvloed door dit voorstel en zijn reeds opgenomen in onze begroting.
10. Communicatie
Het besluit van de raad om wel een zienswijze in te dienen zal door middel van bijgevoegde
(concept) brief aan het bestuur van Wedeka medegedeeld worden.
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11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten krijgen de gelegenheid een zienswijze in te
dienen. Indien de gemeenteraad van Midden-Groningen besluit om voorgestelde zienswijze in te
dienen zal dit door middel van een brief kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van Wedeka.
Het Algemeen Bestuur zal hierover op 29 november 2018 vergaderen en een besluit nemen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

Bijlage:
1 Koers Wedeka
2 (concept) zienswijze
3 (concept) raadsbesluit

H.J.W. Mulder
Secretaris

