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1. Voorstel 

1. Kennisnemen van het algemeen en financieel kader 2019 en volgende jaren van Wedeka 

Bedrijven, jaarstukken 2017 en begrotingswijziging 2018 

2. Hiervoor de volgende zienswijzen in te dienen: 

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

gemeente Midden-Groningen.  

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

te verwerken in de gemeentebegroting 2018, 2019 en de meerjarenramingen.  

 

2. Inleiding 

Op 31 januari 2018 heeft het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka het 

voorliggende algemeen financieel kader 2019 en volgende jaren en de begrotingswijziging 

goedgekeurd. Op 12 april 2018 heeft het dagelijks bestuur de concept jaarrekening 2017 

behandeld. 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 18 juli 2018 zal het algemeen bestuur de eventuele ontvangen 

zienswijzen betrekken bij het definitief vaststellen van bovengenoemde stuk.  

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 
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voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Het aandeel in Wedeka en stemrecht 

is verdeeld naar aanleiding van het aantal SW-ers van de gemeenten. Op dit moment is het de 

volgende verhouding: 

Borger-Odoorn  8.9% 

Midden-Groningen 7.1% 

Stadskanaal  42.2% 

Veendam  24.5% 

Westerwolde  17.3% 

Opgemerkt moet worden dat de inwoners van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer en 

Slochteren vanaf 1-1-2018 meegaan tellen in het aandeel.  

Wedeka heeft een beter jaar gedraaid als verwacht. Zij sluit het jaar af met een tekort van  

€ 2.413.000. Het tekort is dus € 1.446.000 beter als voorzien. Na het uiteenvallen van het “Akkoord 

van Westerlee” moesten Wedeka en de deelnemende gemeenten op eigen kracht door. De directie 

van Wedeka is bezig met het opstellen van een nieuwe koers voor Wedeka. Het college van Midden-

Groningen vindt het absoluut noodzakelijk om deze organisatie naar het niveau van deze tijd te 

brengen en daarmee een goed werkgever te zijn voor een gedeelte van onze SW-medewerkers. In 

deze koers transformeert Wedeka zich van een SW bedrijf naar een Werk-leerbedrijf. De eerdere 

voorgestelde reductie in personeel is geen oplossing en er zal dit jaar (2018) personeel aangenomen 

moet worden om  een goede stap te zetten. Dit is nog geen vastgesteld beleid. Het is dan ook op 

dit moment moeilijk in te schatten hoe een en ander financieel gaat verlopen de komende jaren. 

Met het wijzigen van de begroting en inzet van € 962.000 vanuit het voorschot op nadelige 

resultaat heeft het bestuur van Wedeka hier al een begin in gemaakt. Wij verwachten in de loop 

van 2018 nader in beeld te hebben welke investeringen sw nieuwe koers gaan vergen. Investeringen 

die wij bij voorkeur betalen uit de € 360.000 die wij vanuit het  “Akkoord van Westerlee” gekregen 

hebben om de reorganisatiekosten te dekken. Dit geld kan nergens anders voor 

aangewend/gebruikt worden. 

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 worden de financiële 

stukken (begroting en jaarrekening) van de gemeenschappelijke regeling Wedeka aangeboden aan 



   

 Pagina: 3 van 6 

 Datum: 27 april 2018 

 Zaak: 2018-004112 

 

 

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 het algemeen en financieel kader 2019 en volgende jaren van Wedeka 

Bedrijven, jaarstukken 2017 en begrotingswijziging 2018 

Met het aanbieden van het algemeen en financieel kader 2019 en volgende jaren, jaarstukken 2017 

en de begrotingswijziging 2018 door het dagelijks bestuur wordt u in de gelegenheid gesteld om op 

actieve wijze uw rol als gemeenteraad in deze gemeenschappelijke regeling te nemen.  

2. Een zienswijze in te dienen. De resterende € 34.272 van de gemeentelijke bijdrage 2017 terug 

te laten vloeien naar de gemeente Midden-Groningen. 

Het aan u voorgelegde stuk algemeen en financieel kader 2019 en volgende jaren van Wedeka 

bedrijven is 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 en uiteindelijk voor de gemeente Midden-Groningen voor de 

komende jaren. Op pagina 53 van de jaarstukken 2017 staat het kopje resultaat. Zoals u kunt lezen 

is een gedeelte van onze bevoorschotting aangewend om de het tekort van de begrotingswijziging 

2018 te dekken. Het nog resterende gedeelte van € 484.908,- kan nog nader bestemd worden. Van  
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voornoemd bedrag is € 34.272,- van de gemeente Midden-Groningen. Met het indienen van een 

zienswijze op dit bedrag willen wij er zorg voor dragen dat deze middelen terugvloeien naar de 

gemeente Midden-Groningen. U kan dit zelf reserveren om financiële tegenvallers binnen de GR 

Wedeka te dempen.  

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

verwerken in de gemeentebegroting 2018, 2019 en de meerjarenramingen. 

De behandeling door het algemeen bestuur van Wedeka met de vaststelling met eventueel 

aangebrachte wijzigingen 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. 

In de begroting en het meerjaren perspectief is een ruim bedrag aan Beschut Werk ingeboekt. Dit is 

een risico. De gemeenten Stadskanaal, Veendam, Borger-Odoorn en Westerwolde hebben 

vooralsnog niet voldoende aangeleverd om dit bedrag ook te realiseren. 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 

T.o.v. de begroting valt de jaarrekening 2017 €1.446.00 minder nadelig uit. Ondanks het feit dat de 

netto opbrengsten met €299.000 zijn teruggelopen zitten de meevallers in de bedrijfslasten 

(€883.000) en het minder negatieve subsidieresultaat van (€862.000).  

In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van de huidige begroting van Midden-Groningen en het 

meerjarenperspectief. Opgemerkt moet worden dat de nieuwe koers van Wedeka investeringen 

vergt en haar effect zal hebben op de komende begrotingen.  

 RAAD 2018 2019 2020 2021 2022 

Begroot MG Besluit 
genomen 

338.000 390.000 419.000 419.000  

Wijziging 
2018 

21-6 raad 377.578     

Meerjaren 
erspectief 

21-6 raad  437.000 462.000 426.000 394.000 
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2019 en 
verder 

Begroting** 
2019 
(concept) 

12-7 
raad? 

 477.931 514.000 478.000 446.000 

 

 

* Indien het algemeen bestuur van Wedeka de begrotingswijziging 2018 goedkeurt zal de huidige 

bevoorschotting voldoende zijn.  

** Begroting 2019 is op 1-5-2018 in concept ontvangen en is nog niet in het dagelijks bestuur 

behandeld. Deze wordt op een later moment officieel aangeboden.  

 

10. Communicatie 

Het besluit van de raad om wel een 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 voorgestelde 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, 

 

 

 

R.W. Munniksma 

Burgemeester 

H. Mulder  

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Algemeen en financieel kader 2019 en volgende jaren 

2 Jaarstukken 2017 

3 Begrotingswijziging 2018 

4 Concept besluit Gemeenteraad 
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