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(Publieks)samenvatting
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken over de
begroting 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling “de Meergroep” en de meerjarenbegroting
2013 - 2016. Het college heeft besloten de raad te adviseren om in te stemmen met de begroting 2012
en om niet in te stemmen met het voorlopige meerjarenperspectief voor de periode 2013 tot en met
2016. De reden hiertoe is dat nog onvoldoende inzichtelijk is wat de mogelijke gevolgen zijn van de
voorgenomen stelselherziening sociale zekerheid.
Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling “de
Meergroep”;
2. Ten aanzien van het geschetste meerjarenperspectief voor de periode 2013 t/m 2016 een
zienswijze in te dienen te weten:
• het meerjarenperspectief geen status te geven, aangezien nog onvoldoende
inzichtelijk is wat de mogelijke gevolgen zijn van de voorgenomen stelselherziening
sociale zekerheid
3. de raad spreekt de verwachting uit dat ‘de Meergroep’ een uiterste inspanning zal leveren om
de negatieve effecten van het Rijksbeleid te minimaliseren;
4. het bestuur van de Meergroep in die zin te berichten.
Inleiding
“de Meergroep” is een Gemeenschappelijke Regeling waaraan Velsen met de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Uitgeest deelneemt. De regeling heeft tot doel om aangepast werk te bieden onder
aangepaste omstandigheden aan inwoners van de samenwerkende gemeenten die daarop, blijkens
indicatie, zijn aangewezen.
Thans liggen de begroting 2012 en de meerjarenbegroting voor de periode 2013 tot en met 2016 voor.
Op basis van het bepaalde in artikel 21 van de Gemeenschappelijke regeling en de artikelen 34 en 35
van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden binnen 6 weken na toezending
bij het algemeen bestuur hun zienswijze kenbaar maken.
De begroting 2012 sluit met een tekort, na bestemming van € 2 mln. Het tekort vloeit voort uit een
doorwerking van de 5% korting van rijkswege op het Wsw budget als voorloper op de algehele
stelselherziening en het niet doorvoeren van de compensatie voor (loon-) kostenstijgingen.
Het verwachte tekort kan gedekt worden uit de algemene reserve van de Meergroep.
Bij ongewijzigde omstandigheden koerst de organisatie meerjarig af op aanzienlijke
exploitatietekorten die de huidige reserve als sneeuw voor de zon zullen doen verdwijnen. Een
ingrijpende herstructurering als onderdeel van de intensieve samenwerking op het domein Werk met
de afdelingen Sociale Zaken van de IJmond en in afstemming met het UWV Werkbedrijf moet
voorkomen dat dit scenario werkelijkheid wordt. Door de handen ineen te slaan willen wij de
dienstverlening aan arbeidsgehandicapten in de IJmond, ondanks ingrijpende bezuinigingen, zo veel
mogelijk op peil houden.

Zodra meer duidelijkheid bestaat over het nieuwe wettelijke kader en de daarmee samenhangende
gevolgen voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening zullen specifieke maatregelen worden
voorgesteld inclusief de financiële vertaling daarvan in de meerjarenbegroting.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Optimale participatie aan de samenleving door het bieden van aangepast werk onder aangepaste
omstandigheden aan inwoners die daarop, blijkens indicatie, zijn aangewezen.
Kader
Gemeenschappelijke Regeling “de Meergroep”.
Wet gemeenschappelijke regelingen.
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en gerelateerde regelingen.
Argumenten
Het negatieve bedrijfsresultaat is het gevolg van wijzigingen in rijksbeleid waarop de Meergroep,
ondanks doorgevoerde besparingen nog onvoldoende heeft kunnen inspelen.
Het verwachte negatieve bedrijfsresultaat van € 2 mln. wordt gedekt ten laste van de algemene
reserve van de Meergroep.
Er wordt geen aanvullende gemeentelijke bijdrage gevraagd.
Er zal vóór 15 juli 2011 een zienswijze moeten worden ingediend.
Maatschappelijk draagvlak
Werken naar vermogen wordt breed gedragen.
Financiële consequenties
N.v.t.
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