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(Publieks)samenvatting
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken over de eerste
begrotingswijziging 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling “de Meergroep”. De
begrotingswijziging is het logische gevolg van de 5% korting van rijkswege op het Wsw budget als
voorloper op een algehele stelselherziening die zal leiden tot een ingrijpende reorganisatie van de
Meergroep.
Besloten is om met de begrotingswijziging in te stemmen en het bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling overeenkomstig te berichten.
Voorgesteld besluit
- kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2011 van de Gemeenschappelijke
Regeling “de Meergroep”
- Naar aanleiding hiervan geen zienswijze in te dienen;
- het bestuur 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 ligt de eerste begrotingswijziging 2011 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 begrotingswijziging is het gevolg van de 5% korting van rijkswege op het Wsw budget als
voorloper op een algehele stelselherziening die zal leiden tot een ingrijpende reorganisatie van de
Meergroep. Daarnaast is het niet doorvoeren van de compensatie voor (loon-) kostenstijgingen
hieraan debet. Het gevolg is dat 2011 naar verwachting zal worden afgesloten met een negatief
resultaat, na bestemming, van € 765.000,= . Dat staat in schril contrast met de jarenlange positieve
bedrijfsresultaten. Aangezien de Meergroep beschikt over een ruime algemene reserve, kan het tekort
door de organisatie zelf worden gedekt. Er zal dus geen beroep worden gedaan op een “eigen”
bijdrage van de gemeente.
Voorgesteld wordt om met de begrotingswijziging 2011 in te stemmen.
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 de doorgevoerde besparingen tot een bedrag van € 1 mln., nog onvoldoende heeft kunnen
inspelen.
Het verwachte negatieve bedrijfsresultaat van € 765.000,= 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 ingebracht.
Maatschappelijk draagvlak
Werken naar vermogen wordt breed gedragen.
Financiële consequenties
N.v.t.
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