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1. Voorstel 

 

1. Kennisnemen van de begroting 2019 van Wedeka Bedrijven. 

2. Geen zienswijze in te dienen. 

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

te verwerken in de gemeentebegroting 2019.  

 

2. Inleiding 

Op 16 mei 2018 heeft het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka de 

voorliggende begroting 2019 goedgekeurd. Het dagelijks bestuur heeft besloten de begroting 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 18 juli 2018 zal het algemeen bestuur de eventuele 

ontvangen zienswijzen betrekken bij het definitief vaststellen van de begroting 2019.  

Inhoudelijke toelichting: 

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. Vanaf dit moment vallen laatst 

genoemde inwoners niet meer onder de buitengemeenten. Hierdoor neemt ons aandeel in Wedeka 

toe met 0,2% naar 7,3% 

Wat opvalt is dat het resultaat t.o.v. 2018 verslechterd met 1,2 miljoen euro, terwijl de 

rijksbijdrage met 2,4 miljoen euro afneemt. Deze afname van de rijksbijdrage wordt deels 
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gecompenseerd door een afname van de loonkosten SW-personeel met 1,5 miljoen euro. De afname 

van SW-personeel zorgt er ook voor dat er 200.000 euro minder bedrijfsopbrengst is. De cao voor 

ambtelijk personeel loopt 31-12-2018 af. In de begrote salariskosten is met een stijging van 2% 

rekening gehouden. Opgemerkt moet worden dat dit een begroting is die vroeg in het jaar 

opgesteld moet worden. Wijzigingen/bijstellingen zijn te verwachten naar aanleiding van de 

meicirculaire, de nieuwe koers van Wedeka en het resultaat van het jaar 2018.   

De vermogenspositie van de Wedeka is niet goed te noemen met een lege algemene reserve. 

3. Publiekssamenvatting 

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. Jaarlijks wordt de begroting van de 

gemeenschappelijke regeling Wedeka aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende 

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

gevraagd.  

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 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 gemeente Menterwolde heeft jaarlijks de financiële stukken van Wedeka 

voorgelegd gekregen en waar nodig een zienswijze ingediend.   

7. Argumenten 

1. Kennisnemen van de begroting 2019 van Wedeka Bedrijven. 

Met het aanbieden van de begroting 2019 door het dagelijks bestuur van Wedeka wordt u in 

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

gemeenschappelijke regeling te nemen.  
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2. Geen zienswijze in te dienen. 

De stijging van het tekort is een rechtstreeks gevolg van de bezuiniging die het rijk heeft 

gedaan op de bijdrage aan de gemeenten voor het in stand houden van hun Sw-bedrijven. 

Zij krijgen te weinig geld om de kosten hiervan te betalen. Kortom dit bevindt zich buiten 

de invloedsfeer van Wedeka en onze gemeenteraad. Een zienswijze zou Wedeka voor een 

onmogelijke opdracht plaatsen. Daarnaast is de begroting van Wedeka bedrijven beleidsluw 

opgesteld en de voorspellende waarde is moeilijk in te schatten. Op dit moment is de 

directie van Wedeka bezig met het formuleren van een nieuwe koers welke ervoor moet 

zorgen dat de tekorten op de SW niet verder toenemen. Het is de bedoeling dat deze in 

2018 nog wordt vastgesteld. Deze koers zal investering van alle gemeenten vergen. Dit zal 

zijn effect hebben op de begroting van Wedeka in 2019 en uiteindelijk voor de gemeente 

Midden-Groningen voor de komende jaren.  

  

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

te verwerken in de gemeentebegroting 2019.  

De behandeling en de vaststelling door het algemeen bestuur van Wedeka bekrachtigt 

voorliggend stuk. Wij zijn gehouden om dit mee te nemen in onze begroting en 

perspectieven. 

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 begroting is beleidsluw opgesteld. De nieuwe koers van Wedeka zal zeker zijn effect hebben op 

de begroting 2019 en zal gewijzigd moeten worden.    

9. F

inanciële 

paragraa

f 

In 

onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van de begroting 2019 van Wedeka en het 

meerjarenperspectief. U ziet hierin dat wij extra middelen nodig hebben.  

WEDEKA 2018 2019 2020 2021 2022 
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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.  

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 geen zienswijze in te dienen zal 

dit door middel van een brief kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van Wedeka. Zij zullen 

hierover op 18 juli 2018 vergaderen en een besluit nemen.  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Begroting 2019 

Begroot MG 338.000 390.000 419.000 419.000  

Begroting 
2019 

 477.931 514.000 478.000 446.000 


