
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 juni 2014 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 23 juni 2014 

Nummer : 38 

Onderwerp : Begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor 
Werk en Re-integratie (GR BWR) en businesscase 
Werkmaatschappij 

Bijlage(n) : 1.  Herziene Begroting 2014 

2.  Businesscase 

3.  Concept-raadsbesluit 

   

   

   

   

Samenvatting : Het is gebruikeli jk dat de raden van de deelnemende ge-
meenten de gelegenheid kri jgen om hun gevoelen omtrent 
de begroting aan het bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling kenbaar te maken. Via dit raadsvoorstel wil len wij 
u de mogelijkheid geven om voor 30 juni 2014 uw gevoelen 
kenbaar te maken.  

In de businesscase staat een juridisch stappenplan opgeno-
men om te komen tot l iquidatie van de GR-BWR. Wij wil len 
u voorstellen met dit stappenplan akkoord te gaan. De ge-
meente is op grond van de GR verplicht tot haar aandeel in 
de liquidatiekosten daarom stellen wij voor hiermee akkoord 
te gaan. De transit iekosten dienen echter tot opbouw van 
een nieuwe werkmaatschappij waarin de gemeente Haren 
geen aandeel heeft. Daarom stellen wij u voor hiermee niet 
akkoord te gaan. 

   

Voorgestelde beslissing : De raad wordt verzocht 

a. zijn gevoelen omtrent de begroting 2014 van de BWR 
kenbaar te maken (artikel 21 GR) 

b. in te stemmen met het juridisch stappenplan van de l i-
quidatie GR-BWR. 

c. voorlopig akkoord te gaan met de eenmalige liquidatie-
kosten conform verdeelsleutel BWR. De, in de businesscase 
genoemde liquidatiekosten zijn hierbij slechts indicatief; de 
hoogte van deze kosten wordt definit ief bepaald na opstel-
l ing van het l iquidatieplan en de liquidatiebalans. 

d. niet akkoord te gaan met de transit iekosten aangezien 
deze kosten verbonden zijn aan de nieuwe werkmaatschap-
pij waarvan de gemeente Haren geen deel (meer) uitmaakt. 
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Naar aanleiding van de ingediende begroting over het jaar 2014 van SW bedrijf Gemeen-
schappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie (GR BWR) willen wij u informeren 
over de stand van zaken. 
 
Het is gebruikeli jk dat de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid kri jgen om 
hun 'gevoelen' omtrent de begroting aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
kenbaar te maken. Via dit raadsvoorstel wil len wij u informeren en willen wij u de mogelijk-
heid geven om in juni 2014 uw 'gevoelen' via de griff ie kenbaar te maken. Deze zienswijze 
zullen wij in een schrijven meedelen aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. 
 
De begroting sluit met een negatief resultaat van € 596.000,00. Daarnaast is er een meer-
jarenraming t/m 2018 opgenomen waarin de nieuwe ontwikkelingen ( invoering Participatie-
wet, afbouw rijkssubsidie Wsw) zijn doorberekend. 
 
De planning is dat per 1 januari 2015 de nieuwe werkmaatschappij operationeel is. Deze 
werkmaatschappij is een samenvoeging van de BWR en de Unit Werk en Inkomen van de 
gemeente Hoogezand. In bijgevoegde businesscase staan de juridische stappen beschreven 
en de financiele doorberekening. Deze doorberekening vindt u ook terug in de begroting 
2014 van de BWR. Voor het juridische deel is het noodzakeli jk dat de raad instemt met de 
opheffing en de liquidatie van de GR-BWR per 1-1-2015. De gemeente is verplicht haar 
aandeel in de liquidatiekosten te voldoen. Om die reden wordt u geadviseerd hiermee in te 
stemmen. De transit iekosten zijn echter direct verbonden aan de oprichting van de nieuwe 
werkmaatschappij. In deze nieuwe werkmaatschappij heeft de gemeente Haren geen aan-
deel. Na 2015 zal het product SW worden afgenomen via een raamcontract. Wij adviseren u 
daarom niet akkoord te gaan met (het opgegeven aandeel in) de transit iekosten 
 
Resumerend 
• Kennis te nemen van de begroting 2014 van de GR BWR en uw gevoelen hierover ken-

baar maken. 
• Kennis te nemen van de businesscase Werkmaatschappij Werk&Reintegratie&Inkomen. 
• Akkoord te gaan met opheffing en liquidatie van de GR-BWR 
• In te stemmen met de liquidatiekosten (volgens de verdeelsleutel van het BWR) 
• Niet akkoord te gaan met de transit iekosten 
 
Haren, 19 mei 2014 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 J.G. Vlietstra, 
burgemeester 

 
 


