
   

 

 

   

  Voorstel 
Gemeenteraad 

 

 

 

 

Datum: 27 juni 2019 Opsteller: Marleen Koenders 

Zaak: 2019-014681 Contactgegevens: mef.koenders@bwri.nl 

Portefeuillehouder: Peter Verschuren Stukken ter inzage:  

   

Onderwerp: - Jaarstukken Wedeka, begrotingswijziging 2019 en concept begroting 2020 

- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Wedeka  

 

 

 

1. Voorstel 

 

1. Kennisnemen van het algemeen en financieel kader 2020 en volgende jaren van Wedeka 

    Bedrijven, de jaarstukken 2018 en eerste begrotingswijziging 2019. 

 

2. Instemmen met de voorliggende concept begroting 2020 en besluiten geen zienswijze naar voren 

    te brengen over de conceptbegroting 2020 van Wedeka. 

 

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

    te verwerken in de gemeentebegroting 2020 en de meerjarenramingen. 

 

4. Toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met een wijziging van de  

   Gemeenschappelijke Regeling Wedeka en het college verzoeken om het algemeen bestuur van  

   Wedeka hierover middels een brief te berichten.  

 

 

2. Inleiding 

 

Ten aanzien van de jaarstukken 2018:  

 

Op 11 april 2019 heeft het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling jaarrekening 2018 

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 2019 zal het algemeen bestuur de eventuele ontvangen 

zienswijzen betrekken bij het definitief vaststellen van bovengenoemde stuk. 
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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. 

Het aandeel in Wedeka en stemrecht is verdeeld naar aanleiding van het aantal SW-ers van de 

gemeenten. In 2018 was dit voor Midden-Groningen 7.6 %.  

 

Wedeka heeft een beter jaar gedraaid als verwacht, het jaar 2018 is positief afgesloten met 

voordelig resultaat Zij sluit het jaar af met een lager tekort dan begroot was. De winst ten opzichte 

van het begrote tekort van € 3.457.000,- is € 594.000,-  

Dit resultaat is het gevolg van enerzijds een hogere rijkssubsidie in de meicirculaire en 

anderzijds meer opbrengsten in de productie bij een efficiënte bedrijfsvoering. Wedeka 

beschikt (als gevolg van goede relaties met ondernemers) over meer dan voldoende werk 

en ook de drie kringloopwinkels dragen bij aan het positieve resultaat 

Wedeka heeft 2018 ook de vertaalslag verder ingezet naar de nieuwe koers. In november 2018 

heeft het bestuur het besluit genomen om Wedeka door te ontwikkelen tot leer-werkbedrijf. Van 

de nadruk op productiebedrijf komt de nadruk te liggen op het leren en ontwikkelen van mensen. 

Daarmee samen hangt de keuze om pilots te starten waarin trajecten worden uitgevoerd voor 

werkzoekenden van gemeenten.  

(Bijlage 1. Jaarstukken Wedeka 2018)  

Ten aanzien van de conceptbegroting 2020 en de begrotingswijziging 2019 

Conceptbegroting.  

Op 13 mei 2019 heeft het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka het 

voorliggende algemeen financieel kader 2020 en volgende jaren en de begrotingswijziging 2019 

goedgekeurd. 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 8 juli 2019 zal het algemeen bestuur van Wedeka de ontvangen 

zienswijzen van de deelnemende gemeenten betrekken bij het definitief vaststellen van 

bovengenoemde stuk. 

 

(Bijlage 2. Concept begroting Wedeka 2020)  

(bijlage 3. Uitgangspunten bij de concept begroting 2020)    

 

Eerste begrotingswijziging 2019. 

De begroting 2019 wijkt af van de vastgestelde begroting 2019. De vastgestelde begroting 2019 sluit 

af met een tekort van €6.547.000,- De nu voorliggende 1e begrotingswijziging sluit met een tekort 

van € 6.448.000,- waardoor er een afname is van € 99.000,- van de gemeentelijke bijdrage.   

 

(Bijlage 4. Eerste begrotingswijziging 2019)  
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Ten aanzien van de wijziging gemeenschappelijke regeling Wedeka 

 
De GR Wedeka kent als deelnemers nog de gemeenten Menterwolde en Vlagtwedde. Het college is 
voornemens om over te gaan tot het wijzigen van deze namen in Midden-Groningen en 
Westerwolde. 

 
College-regeling. 
De GR is aangegaan door de colleges van Borger-Odoorn, Menterwolde, Stadskanaal, Veendam en 
Vlagtwedde. Dit betekent dat het college besluit tot het wijzigen van de GR. Op grond van artikel 1 
van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen is hiervoor wel toestemming van de raad 
benodigd. 
 
De raad toetst de GR slechts op twee punten:  
1. is de GR strijdig met het recht? 
2. is de wijziging in het strijd met het algemeen belang?  
 
Naar het oordeel van het college is van beide punten geen sprake en uw raad wordt dan ook 
verzocht toestemming te verlenen voor het wijzigen van de GR. 
 
(Bijlage 5. Brief aanpassing GR)  

 

 

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 deed zij in 2018 voor 103 inwoners van de voormalige gemeente Menterwolde.  

De raad van Midden-Groningen heeft op 27 juni 2019 over de volgende stukken kunnen uitspreken 

(de zienswijze) wat zij hiervan vindt:  

- De jaarstukken 2018 

- De concept begroting 2010  

Het algemeen bestuur van Wedeka is voornemens de begroting 2020 op 8 juli 2019 definitief 

vaststellen en hierbij de ingediende zienswijze meenemen.   

De GR Wedeka kent als deelnemers nog de gemeenten Menterwolde en Vlagtwedde. In verband met 
de nieuwe gemeentenaam, Midden-Groningen, is het nodig om de naam “Menterwolde” te wijzigen 
in “Midden-Groningen”.  

 

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.  
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5. Beoogd effect 

 

De Gemeenteraad in staat 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. 

 

In de gemeenschappelijke regeling Wedeka de gemeentenaam “Menterwolde” te wijzigen in de 

gemeentenaam “Midden-Groningen”.  

 

6. Historische context 

 

Nvt  

 

7. Argumenten 

 

1.  

Met het aanbieden van het algemeen en financieel kader 2020 en volgende jaren, jaarstukken 2018 

en de begrotingswijziging 2019 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.  

Het aan u voorgelegde stuk algemeen en financieel kader 2020 en volgende jaren van Wedeka 

bedrijven is beleidsluw opgesteld en de voorspellende waarde is moeilijk in te schatten. Wedeka  

zal in 2019 inzetten op een transitie van de bedrijfsvoering in het kader van het verdrag van 

Westerlee. Dit moet leiden tot een positief effect op de meerjarenbegroting. De gelden uit het 

verdrag van Westerlee worden hiervoor aangewend. Wedeka is op dit moment druk doende met het 

opstellen en aanleveren van een projectplan teneinde deze gelden te kunnen inzetten. De inzet 

van de Westerleegelden zal daarmee ook voor de gemeente Midden-Groningen een positief effect 

hebben op de gemeentelijke begroting.  

 

3.  

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

aangebrachte wijzigingen bekrachtigd voorliggend stuk. Wij zijn gehouden om dit mee te nemen in 

onze begroting en perspectieven.  

4.  

De wijziging van deze regeling betreft enkel een naamswijziging van de deelnemers. 
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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 bedrag aan Beschut Werk & trajectopbrengsten 

ingeboekt. Dit is een risico. De gemeenten Stadskanaal, Veendam, Borger-Odoorn en Westerwolde 

hebben toegezegd voldoende aan te leveren om deze bedragen 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 

 

Jaarrekening 2018 

T.o.v. de begroting valt de jaarrekening 2018 € 594.000,- minder nadelig uit. De gemeentelijke 

bijdrage van Midden-Groningen in het tekort van de GR Wedeka valt daarom lager uit. Zoals 

vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven vindt afrekening van de 

gemeentelijke bijdragen plaats na vaststelling van de jaarrekening door het AB naar 

evenredigheid van het aantal ingezetenen van de gemeenten dat als werknemer in het jaar 

waarop de jaarrekening betrekking heeft. Er was voor 2018 reeds een bedrag van € 259.275,- 

bevoorschot aan Wedeka.    

Het voordelige bedrijfsresultaat wordt aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.  

Dit is voor Midden-Groningen € 45.144,-  

Conceptbegroting 2020  

 

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

meerjarenperspectief van Wedeka voor wat betreft de bijdrage van Midden-Groningen in het tekort 

van de GR Wedeka.   

 

   2020   2021   2022  2023 

Wedeka Concept begroting 2020  546.000 532.000 490.000 444.000 

Begroot M-G  514.000 478.000 446.000 nnb 

Nadeel   32.000   54.000   44.000  

 

 

 

1e begrotingswijziging 2019  

 

De begroting 2019 wijkt af van de vastgestelde begroting 2019. De vastgestelde begroting 2019 sluit 
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af met een tekort van €6.547.000,- De nu voorliggende 1e begrotingswijziging sluit met een tekort 

van € 6.448.000,- waardoor er een afname is van € 99.000,- van de gemeentelijke bijdrage.   

 

Dit is voor Midden-Groningen € 7.425,-  

 

 

De wijzigingen m.b.t. nabetaling 2018 en begrotingswijzing 2019 worden betroken bij de 

najaarsnota 2019 en de gewijzigde begrotingsbedragen worden betrokken bij de meerjaren 

begroting 2020 e.v. 

 

 

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. 

Na toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt het algemeen bestuur van 
Wedeka op de hoogte gesteld middels een brief van het college.  

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

 

Dit advies is kortgesloten met de portefeuillehouder, financiën en concerncontrol.  

De door hen geplaatste opmerkingen zijn verwerkt in dit stuk.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 
Bijlage 1. Jaarstukken Wedeka 2018 
Bijlage 2. Concept begroting Wedeka 2020 
Bijlage 3. Uitgangspunten bij de concept begroting 2020  
Bijlage 4. Eerste begrotingswijziging 2019 
Bijlage 5. Brief aanpassing GR  
 

 

 

 


