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Algemeen en Financieel Kader 2019 en volgende 6 februari 2018

jaren van Wedeka Bedrijven

Geachte gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u het ‘Algemeen en Financieel Kader 2019 en volgende jaren’ van Wedeka Bedrijven.

Het Dagelijks Bestuur heeft het Financieel Kader in de vergadering van 31 januari jl. behandeld na

enkele aanpassingen op 1 februari 2018 goedgekeurd.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur en Wedeka Bedrijven

Drs. G. Kalfsbeek

Directeur Wedeka bedrijven
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Aan : Algemeen Bestuur, colleges en raden van de deelnemende gemeenten

Van : directie

Datum : januari 2018

Betreft : Algemeen en Financieel Kader 2019 en volgende jaren

Inleiding

Per 1-1-2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Deze wijziging heeft onder meer

betrekking op de planning- en controlcyclus.

Het betreft de volgende wijzigingen:

. Het Dagelijks Bestuur van Wedeka dient de algemene en financiële kaders voor 15 april

voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, aan te bieden aan de raden van de

deelnemende gemeenten, zodat deze infomatie beschikbaar is tijdens de behandeling van de

voorjaarsnota;

- De voorlopige jaarrekening moet voor 15 april volgend op hetjaar waarvoor deze geldt, worden

aangeboden aan de raden.

De bovengenoemde wijzigingen beogen de invloed van de raden op de begrotingen en jaarrekeningen

te versterken. Middels deze brief, waarin wij de algemene en financiële kaders voor het komende jaar

aanbieden, geeft Wedeka gehoor aan voornoemde wetswijziging en aan de GR Wedeka Bedrijven, die

hiervoor de termijn van 1 februari stelt.

Deze kaders bevatten, conform de gewijzigde Wgr, een indicatie van de gemeentelijke bijdragen aan

Wedeka en de beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar.

Beleidsvoornemens

In 2017 is geconstateerd dat er, na de uitkomst van het akkoord van Westerlee, een hoop vragen leven

die betrekking hebben op het voortbestaan van Wedeka. Denk aan kwesties als de omgang met de

krimp van de organisatie, de doorontwikkeling en plaatsbepaling van de TDC’s, het onderbrengen van

het nieuwe beschutte werken en de mogelijkheden van meer of minder beperkte re-integratie met de

huidige vormen van dagbesteding. Inmiddels is er in de loop van 2017 een nieuwe koers voor Wedeka

in voorbereiding. In de analyse van Wedeka, die vooraf gaat aan de koers, is geconstateerd dat bij niet

ingrijpen, de autonome krimp van Wedeka zal leiden tot steeds grotere financiële tekorten die de

gemeenten moeten dragen en tot minder werksoorten en daarmee minder ontwikkelmogelijkheden voor

SW medewerkers, nieuw beschut werk en trajecten. In dit scenario is een langzame afbouw

onvermijdelijk, maar gaat steeds meer kosten. De nieuwe koers van Wedeka houdt in dat naast het

bieden van passend werk aan SW medewerkers en aan de nieuwe instroom van beschut werk, een

nieuwe doelstelling wordt toegevoegd. namelijk leenwerktrajecten. De kennis en infrastructuur van

Wedeka wordt ingezet om meer doelgroepen uit de participatiewet te helpen de afstand tot de

arbeidsmarkt te verkleinen, door leervverktrajecten in samenwerking met het onderwijs en ondernemers
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bij Wedeka aan te bieden. Doel is om deelnemers te begeleiden op weg naar werk en hiermee voor

gemeenten de kosten van de bijstandsuitkeringen te verlagen. De koers wordt in 2018 verder uitgewerkt

in een implementatieplan, inclusief begroting. Het is te verwachten dat de koers van Wedeka zal leiden

tot een nieuwe Governance, een nieuwe organisatiestructuur en bezetting. Tevens is extra

begeleiding/leiding capaciteit nodig om de ambities van het leerwerkbedrijf te kunnen realiseren. Een
‘

en ander zal leiden tot extra investeringen in 2019 en 2020.

Financieel Kader

Gezien het voorgaande is het voor het begrotingsjaar 2018 en de jaren daarna, maar ten dele mogelijk

om nu al de beleidsvoornemens te vertalen in kosten en deze op te nemen in de meerjarenramingen.

Na de uitwerking in 2018 zullen de beleidsvoornemens in de gewijzigde begroting voor 2019 en de

meerjarenraming daarna, worden opgenomen. In grote lijnen grijpen we daarom ook ditjaar terug op

de uitgangspunten bij de gewijzigde begroting voor 2018 en de eerder vastgestelde meerjarenramingen.

De meerjarenraming, die inclusief de toelichting als bijlage 1 is toegevoegd, is dus relatief beleidsarm

en moet als richtinggevend worden geïnterpreteerd. In de inzichtelijkheid van de berekening van de

Rijkssubsidie is ook dit jaar nog geen verbetering gekomen, het is, zoals ook blijkt uit de toelichting,

vrijwel onmogelijk de Rijkssubsidie realistisch te voorspellen; hetis een gegeven dat het Ministerie de

uitstroom wezenlijk anders inschat dan de werkelijkheid, waardoor een fors aantal se’s ongesubsidieerd

dreigt te blijven. In de voorliggende meerjarenindicatie is in de omzetontwikkeling wel rekening

gehouden met de krimp van het aantal SW-medewerkers en zijn de algemene kosten voor zover

mogelijk daarop aangepast.

Bij de opstelling van de begroting 2017 en haar meerjarenraming, was een verdere krimp opgenomen

van het ambtelijk bestand van 6 fte’s. in 2017 hebben we een berekening gemaakt van realistische

frictiekosten bij deze bezuiniging en is berekend dat die zullen oplopen tot bedragen van meer dan € 2

miljoen. Het DB heeft daarna besloten de opdracht voor deze reorganisatie niet door te voeren.

Immers ook in de eerdere businesscase was al geconstateerd dat Wedeka met een verhouding

amtelijk/sw van 1 op 18 naar alle maatstaven lean en mean is georganiseerd. Het is zelfs noodzakelijk

gebleken om in de gewijzigde begroting voor 2018, vanaf mei, extra ambtelijke inzet op specifieke

beleidsterreinen op te nemen. Denk aan taken als: P&O, energie, vergunningen en ISO certificering.

Ook is een extra investering in 3 werkleiders noodzakelijk gebleken op afdelingen waar de huidige

leiding niet meer toereikend is. De extra inzet wordt vooralsnog voor de duur van 1 jaar ingezet.

In de indicatieve meerjarenraming hebben we ook nieuw Beschut Werk opgenomen. We nemen de

kosten en opbrengsten op in een afzonderlijke begroting om voortgang en opbrengsten goed te kunnen

volgen. Bij voldoende instroom zal de NTW van nieuw beschut werk kunnen bijdragen aan een

substantiële daling van het exploitatietekort.

Tot 2019 zijn er per gemeente quota bekendgemaakt die de gemeenten moeten invullen. Voor de jaren

daarna hebben wij een schatting gemaakt dat er in 2022 122 personen in het kader Beschut Werken bij

Wedeka werkzaam zullen zijn, hetgeen goed is voor een Resultaat Beschut Werken van

€ 529.000,- en een netto opbrengst van € 448.000.



Op basis van de huidige fte-verdeling (december 2017) zouden de gemeenten dan de navolgende

bedragen moeten betalen in 2018:

Percentage Gemeentelijke bijdrage

Gemeente Borger-Odoorn 8.9% € 473.302

Gemeente Mentewvolde 7,1% - 377.578

Gemeente Stadskanaal 422% - 2.244.196

Gemeente Veendam 24,5% - 1.302.910

Gemeente Vlagtwedde 1_7_‚3_% - 920.014

Totaal 100,0%
‘

€ 5.318.000

In bovenstaande verdeling is geen rekening gehouden met de gemeentel■ke herindeling waardoor de

nieuwe gemeenten Midden Groningen waar Menterwolde in op is gegaan en Westen/volde waar

Vlagtwedde nu onderdeel van is.

Bij de tekortverdeling werden de buitengemeenten nooit meegerekend.

In december 2017 waren er 14 fte afkomstig uitde gemeenten Bellingwedde, Hoogezand en

Slochteren. In de loop van 2018 zal er duidelijkheid moeten komen hoe hiermee wordt omgegaan.
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Aan : Algemeen Bestuur

Van : Directie

Datum : 31 januari 2018

Betreft : Uitgangspunten bij de indicatieve begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Het opstellen van de begroting over 2018 met daarbij een meerjarenraming 2019-2021 zo vroeg in het

jaar heeft als consequentie dat de getallen een zeer indicatief en vooral richtinggevend karakter

hebben. Met name de rijkssubsidie is moeilijk te voorspellen. Het subsidieresultaat bestaat uit de SW

loonkosten, kosten begeleid werken en Rijkssubsidie.

Vanaf 2015 is er een nieuw verdeelmodel geïntroduceerd waarbij de gerealiseerde arbeidsjaren zijn

losgekoppeld van de Rijkssubsidie. Waar het ministerie voorheen nog voor iedere SE die in het jaar in

dienst was geweest een subsidie per "kop” betaalde, wordt het bedrag nu bepaald door een

macrobudget dat verdeeld moet worden over het landelijk aantal arbeidsjaren. Het aantal arbeidsjaren

wordt bepaald door het voorgaande jaar (T-1) te vermenigvuldigen met een blijfkans die door het

ministerie wordt bepaald. Door het ministerie wordt geen enkele helderheid verschaft op welke wijze

deze blijfkansen worden berekend. Vanaf 2015 blijkt aantoonbaar dat het ministerie steeds rekent met

te hoge uitstroompercentages.

In deze taakstellende begroting is er daarom opnieuw voor gekozen om de Rijkssubsidie te berekenen

door het macrobudget te delen door het verwachte aantal landelijke arbeidsjaren om zodoende een

subsidie per arbeidsjaar te berekenen. Deze subsidie per eenheid is vervolgens vermenigvuldigd met

de door het ministerie vemachte aantal arbeidsjaren per gemeente. De begroting is verder

”beleidsarm" opgesteld. Dat wil zeggen dat er nog geen rekening is gehouden met grote wijzigingen

ten opzichte van het huidige beleid.

In de begroting 2018 en de daaropvolgende jaren is geen rekening gehouden met de eerste aanzet van

de nieuwe koers van Wedeka. De eerste kosten zullen uitsluitend voor de deelnemende gemeenten

(Veendam en Stadskanaal) worden betaald uit het restant van het betere exploitatieresultaat over

2017 ten opzichte van de begroting 2017.

De enige uitzondering op deze regel is dat er bij de bedrijfsanalyse van Wedeka in 2017 is

geconstateerd dat op een aantal onderdelen te grote risico's worden gelopen door het niet voldoen

aan kwaliteitseisen, vergunningen, privacywetgeving en preventieve maatregelen bij ziekteverzuim. In

de gewijzigde begroting voor 2018, is daarvoor een extra bedrag opgenomen. Dit geldt ook voor de

investering een in 3-tal nieuwe leidinggevenden (werkleiders) voor afdelingen waar de leiding niet

meer toereikend is. Tevens is de reorganisatie taakstelling in 2017 voor ambtelijk personeel als gevolg

van te hoge frictiekosten, niet uitgevoerd.
'
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De begroting is verder opgesteld met de volgende aannames:

De opbrengsten zijn berekend door het aantal WSW FTE’s te vermenigvuldigen met de gemiddelde

opbrengst uit de taakstellende begroting 2018. Daarnaast is voor iedere Beschut Werken een plaats,

naast het Beschut Werken Resultaat, een toegevoegde waarde opgenomen van € 4.000. De

opbrengsten zijn daarnaast verhoogde voor de jaren 2019—2022 met de huidige bedragen die door de

gemeenten aan Wedeka voor het TDC worden betaalt.

De kosten in het bedrijfsresultaat zijn ingeschat rekening houdend met de afname van het aantal FTE’s

en het in dienst komen' van de beschut werken conform de quota die de gemeenten hebben opgelegd

gekregen voor 2019. De jaren 2020-2022 zijn hierbij ingeschat. .

_

De ambtelijke salariskosten zijn berekend door uit te gaan Van het loonbestand van januari 2018.

Jaarlijks is bij deze post als enige rekening gehouden met een indexering van 2 %.

Vanaf 2018 hebben de gemeente voor de jaren 2018 en 2019 quota opgelegd gekregen om Beschut

Werken uitte voeren. De gemeenten hebben aangegeven dat ze dit Beschut Werken door Wedeka

laten uitvoeren. Onder Resultaat Beschut Werken staan de loonkosten onder aftrek van de

loonkostensubsidie, begeleidingsvergoeding en in 2019 de bonus die het ministerie beschikbaar stelt

vermeld. Voor de jaren 2020—2022 zijn de aantallen Beschut Werken ingeschat.

De rijkssubsidie is als volgt berekend: In de septembercirculaire van het Ministerie is de SW-subsidie

opgenomen als onderdeel van het participatiebudget. Per gemeente staat een blijfkans op jaarbasis

genoemd. Op bedrijfsniveau is een inschatting gemaakt van het werkelijk personeelsverloop. Uit deze

inschatting kan een gemiddeld aantal SE's en FTE’s perjaar worden berekend. Aangezien de subsidie

wordt berekend op basis van T—1 (vorige jaar) zijn de gemiddelde aantallen werkelijke SE’s per jaar

vermenigvuldigd met een gewogen gemiddelde van de blijfl<ansen van de deelnemende gemeenten.

Deze uitkomsten zijn vervolgens weer vermenigvuldigd met de subsidie per eenheid, die genoemd zijn

in deseptembercirculaire om op de rijkssubsidie perjaar uitte komen. Hierbij komt duidelijk naar voren

dat het aantal te vewachten subsidie-eenheden telkens 10—20 eenheden lager uitkomt dan dat wij

verwachten te realiseren. De oorzaak hiervan is dat het Ministerie uitgaat van veel te hoge

uitstroompercentages.

De SW-loonkosten zijn berekend door het gemiddelde aantal FTE’s perjaar te vermenigvuldigen met

de gemiddelde loonsom uit de taakstellende begroting 2018. Hierbij is geen rekening gehouden met

een jaarlijkse loonstijging omdat de staatssecretaris bij de CAO onderhandeling in december 2015 heeft

beloofd dat de loonkostenstijging jaarlijks nagenoeg zal worden gecompenseerd in de rijkssubsidie.

Op dit moment zijn er geen medewerkers meer in dienst met een tijdelijke overeenkomst. Er werken

momenteel 46 FTE’s in het kader van Begeleid Werken. Wij gaan ervan uit dat dit aantal stabiel zal

blijven in de komende jaren.

Per 1 januari 2016 zijn alle overheidsbedrijven Vennootschapsbelastingplichtig. Wij gaan ervan uit dat

dit niet voor Wedeka zal gelden omdat er een negatief bedrijfsresultaat wordt gerealiseerd. De

belastingdienst stelt zich op het standpunt dat over het exploitatieresultaat van het TDC wel aangifte

moet worden gedaan. Aangezien de activiteiten binnen de “90% norm" vallen, zal hier een vrijstelling

voor kunnen worden verkregen.



Indicatieve Meerjarenraming Wedeka over de jaren 2019-2022 (bedragen x € 1.000)

Exploitatierekening Begroting Meerjarenraming
2019 2020 2021 2022

Netto opbrengsten 14.343 13.992 13.642 13.300

Overige personele kosten WSW 735- 694- 678- 689-

Salariskosten c.a. ambtenaren 6.286- 6.259— 6.368— 6.487-

Afschrijvingskosten 1 .174— 1 .174- 1 .174- 1 .174-

Kosten dienstverlening derden 435- 435- 435- 435-

Overige bedrijfskosten 3.889- 3.889- 3.889- 3.889-

Diverse lasten
'

‚ 15- 15- 15- 15-

Rentekosten 74- 74- 74- 74-

Diverse baten 15 15 15 15

Onttrekking bestemmingsreserve 50 50 50 50

Buitengewone lasten 29- - - -

Bedrijfs- en financieringslasten 12.572- 12.475- 12.568- 12.698-

Bedrijisresultaat - 1.771
_

1.517 1.074 602

Resultaat Beschut Werk 425 349 439 529

Rijkssubsidie 35.177 33.623 32.930 32.261
'

Loonkosten WSW-personeel 42.896- 41 .357- 39.817- 38.308-

Kosten begeleid werken 632- 632- 632- 632-

Totaal loonkosten WSW 43.528- 41 .989— 40.449- 38.940—

Subsidieresultaat
'

8.351 - 8.366- 7.519- 6.679-

Totaal exploitatieresultaat 6.155- 6.500- 6.006- 5.548-

Ontrekking aan algemene reserve - -

Gemeentelijke bijdrage 6.155 6.500 6.006 5.548

Resultaat na bestemming
- - - -

Per f.t.e.ls.e.(bedragen in euro's)

Aantal t.t.e.'s(excl. Begeleid Werken) 1.365 1.316 1.267 1.219

FFE in Begeleid Werken 46 46 46 46

Aantal Beschut Werken 55 74 93 112

Aanta s.e.'s 1.464 1.412 1.360 1.310

Rijkssubsidie per SE . 24.028 23.812 24.213 24.627

Loonkosten WSW per fte 31 ‚426 31.426 31.426 31.426

Op basis van de gemeenschappel■ke regeling zou de verdeling moeten plaatsvinden op basis van het geplaatste aantal fte‘s.

Buitengemeenten betalen op basis van wetgeving niet mee het nadelige saldo. Op basis van de huidige fte verdeling zouden

de GR-gemeenten dan ongeveer onderstaande bedragen moeten bijdragen:

Gemeentelijke bijdrage (bedragen x € 1.000)

2019 2020 2021 2022

Borger-Odoorn 8,9% 548 579 535 494

Menten/volde
_

7,1 % 437 462 426 394

Stadskanaal 42,2% 2.597 2.743 2.535 2.341

Veendam 24,5% 1.508 1 .593 1.471 1 .359

Vlagtwedde 17,3% 1.065 1 .125 1.039 960

Totaal 100,0% 6.155 6.500 6.006 5.548


